
VIGÉSSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS, 
PARA O MANDATO DE 2019 A 2023, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 
2021. 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 14h00min a 

reunião foi iniciada por meio da ferramenta Zoom devido a pandemia COVID-19 e 

estado de emergência do país. O Conselho reuniu-se para tratar das seguintes pautas: 1 -

Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária anterior.; 2 - Deliberação sobre os 

relatórios de atividades e operações realizadas pelo Instituto, publicando a cada 03 (três) 

meses seus resultados no Diário Oficial (Ref. Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e 

Setembro); 3 - Deliberação sobre a revisão/atualização da agenda do Conselho de 

Administração 2022; 4 - Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. 

Novembro de 2021; 5 - Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete 

Fiscal / Balanço dos Investimentos / Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros). 

Estavam presentes para participarem da reunião o Sr. André Cheutchuk, Presidente do 

Conselho de Administração, Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Sra. Neide Gravato da 

Silva, Sr. Ironides Agostinho da Silva Junior, Sr. Carlos Augustus Mauá, Sra. Daniele 

Orgem Fernandes da Silva, Sr. Alexandre Manetti, Sr. Luiz Francisco dos Santos. 

Presentes também por parte do Instituto o Sr. Rui de Rosis Junior, Presidente do 

IPREVSANTOS, o Sr. Rodrigo Brandão, Chefe da CONFIN. O Sr. André abriu a 

reunião fazendo a leitura das pautas a serem discutidas.  1 - Leitura e aprovação da 
ata da reunião ordinária anterior:  O Sr. André iniciou lembrando que a ata 

supracitada foi encaminhada via e-mail para leitura antecipada dos membros e 

perguntou se todos os presentes concordavam em passar para a aprovação, sendo 

deliberado por todos que sim. Em continuidade o Sr. André passou para a segunda 

pauta:  2 - Deliberação sobre os relatórios de atividades e operações realizadas pelo 
Instituto, publicando a cada 03 (três) meses seus resultados no Diário Oficial (Ref. 
Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro): O Sr. André passou a palavra para o 

Sr. Rui que ressaltou a não finalização da análise de todos os contratos por parte do 

Conselho Fiscal. Aproveitou ainda para reforçar a necessidade de agendar uma 

discussão em conjunto com o conselho fiscalizador para revermos as atribuições de cada 

órgão, objetivando uma melhor delimitação quanto as suas competências. Retomando a 

palavra o Sr. André agradeceu as explicações e, face ao exposto, declarou prejudicada a 

deliberação sobre os relatórios de atividades na presente reunião. Sem mais deliberações 

sobre o tema, passou para o próximo assunto: 3 - Deliberação sobre a 
revisão/atualização da agenda do Conselho de Administração 2022:  O Sr. André 

iniciou a presente pauta elencando o encaminhamento aos membros da minuta do plano 

de trabalho referente ao exercício de 2022. Em continuidade disse estar de acordo com a 

propostas, solicitando somente algumas adequações junto as datas propostas. O Sr. 

Alexandre pediu a palavra e disse que plano de trabalho do presente conselho é 

dinâmico, assim, é importante ressaltar que tanto o Presidente do Instituto como os 

membros podem solicitar outras inclusões de pautas que acharem pertinentes junto as já 



apresentadas. Em continuidade o Sr. Alexandre propôs a inclusão, para o mês e 

janeiro/2022, do plano de trabalho do Instituto, para a análise crítica do presente 

conselho. O Sr. Rui pediu a palavra e agradeceu a proposta apresentada pelo Sr. 

Alexandre, afirmando que incluirá na pauta da reunião de janeiro/2022 a apresentação 

do planejamento estratégico/2022 para ciência dos membros. O Sr. Luiz pediu a palavra 

e lembrou que o Sr. Alexandre havia mencionado, em reunião anterior, sobre a inclusão 

em pauta das informações prestadas pelo Instituto junto aos órgãos de fiscalização e 

controle, como o TCESP. Em resposta o Sr. Rui disse que providenciará as informações 

junto aos Departamentos dos dados referentes às prestações de contas e que, na reunião 

de janeiro/2022, apresentará esse levantamento ao conselho para deliberações sobre a 

periodicidade de inclusão dos assuntos junto ao plano de trabalho/2022.  O Sr. André 

retomou a palavra agradecendo as propostas e aproveitou para propor que a próxima 

reunião ordinária seja agendada para o dia 27/01/22, face ao feriado municipal em 

26/01/2022. Em votação dos membros aprovaram a data por unanimidade. Sem mais 

deliberações sobre o presente tema o Sr. André passou para a próxima pauta: 4 - 
Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. Novembro de 2021: O 

Sr. André lembrou que o relatório de investimentos ref. a Novembro/2021 já havia sido 

encaminhado com antecedência e perguntou se algum membro tinha alguma 

consideração a respeito. O Sr. Rodrigo destacou que o mês de novembro foi positivo, 

refletindo a mudança de direção das decisões de investimentos mais atreladas a subida 

das taxas de juros. Mesmo assim reforçou que o cenário ainda está bastante incerto, 

fazendo com que o processo de diversificação estruturado ao longo destes últimos 4 

anos não desempenhe como de costume. Muitas aplicações estão com ganhos 

satisfatórios no longo prazo, mas, no curto sofrem com o aumento da volatilidade. Para 

finalizar o Coordenador destacou que novembro foi mês de pagamento de cupons e com 

o aumento de títulos realizada ao longo do segundo semestre do ano o fluxo financeiro 

aumentou em torno de um milhão e meio, possibilitando mais recursos para a gestão. 

Não havendo mais considerações dos presentes o Sr. André pautou a aprovação do 

referido relatório, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Sem mais deliberações, o 

Sr. André passou para último item da pauta: 5 - Assuntos gerais (Acompanhamentos: 
Balanço e Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos / Plano 
Estratégico / Estudos Atuariais / Outros): Com a palavra a Sr. Neide perguntou sobre 

a data de disponibilização do simulador de aposentadoria junto ao site do Instituto. Em 

resposta o Sr. Rui disse que já recebemos a primeira versão para teste, porém, foi 

verificada a ausência de algumas regras de concessão e o programa retornou à empresa 

para as correções necessárias. Disse, ainda, que estamos aguardando a devolutiva por 

parte da empresa e que a expectativa é de que, devido aos feriados de fim de ano, até o 

final de janeiro/22 já tenhamos o sistema disponível. Ainda com a palavra o Sr. Rui 

esclareceu que, em paralelo ao simulador, o Instituto está adotando outras medidas para 

agilizar os agendamentos referentes a aposentadoria, como Chatbot e WhatsApp 

Business. O Sr. André retomou a palavra agradecendo aos membros presentes e 

aproveitou para desejar boas festas à todos. Sem mais assuntos propostos o Presidente 

do Conselho de Administração deu a mesma por encerrada. A próxima reunião 

ordinária foi marcada para o dia 27/01, às 14h00, de forma a ser deliberada pelo 



conselho. A presente ata foi registrada pela Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva, do 

IPREVSANTOS e será enviada aos Srs. Conselheiros para ser lida, aprovada e será 

assinada pelos presentes. 
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