
ATA DA VIGÉSSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
(MANDATO 2019 – 2023) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS, 
REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2021, com início as 10h00 horas, a reunião 

foi iniciada na sala de reuniões do IPREVSANTOS, sito à Rua Amador Bueno, nº 

223/225 - Centro - Santos/SP, atendendo a todas as normas de segurança devido a 

pandemia COVID-19. O Conselho reuniu-se para tratar das seguintes pautas: 1) 

Aprovação da ata do mês anterior; 2) Leitura do Parecer 06/21 (Relatórios Gerenciais de 

Julho a Setembro); 3) Relatório de Investimentos - Novembro de 2021; 4) Alerta do 

TCE-SP; 5) Assuntos Gerais. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Sr. 

Laércio Florêncio de Carvalho; Sr. André Luiz Helfstein do Rosário Souza, Sr. Vandré 

Cabral Bezerra, Sr. Sérgio Hideki Nagao, Sra. Teresa Cristina Borges de Campos e o Sr. 

Cristiano Silva Souza. Presentes também, por parte do IPREVSANTOS, o Sr. Rui 

Sérgio Gomes de Rosis Junior, Presidente do IPREVSANTOS, o Sr. Rodrigo Brandão 

de Araújo, chefe da CONFIN, o Sr. Marcos Galvez, Chefe do DEAFI e a Sra. Daniele 

Orgem Fernandes da Silva.  O Sr. Laércio  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. Continuando, o Sr. Laércio passou para o segundo item da pauta: 2) Leitura do 
Parecer 06/21 (Relatórios Gerenciais de Julho a Setembro): O Sr. Láercio fez a 

leitura do parecer nº 06/21 (anexo) e, após a leitura e considerações pontuais do Sr. 

Sérgio Hideki junto ao Sr. Rui referente aos recursos do fundo especial, o referido 

parecer referente aos relatórios gerenciais de julho, agosto e setembro/2021 foi 

aprovado por unanimidade . Antes de passar para a próxima pauta o Sr. Cristinao 

perguntou sobre os repasses da Prefeitura que foram objeto de parcelamento nos 

exercícios de 2016 e 2020, sendo este último aprovado pela L.C. nº 173/20. Em resposta 

o Sr. Rui esclareceu que o parcelamento referente ao ano de 2016 já foi quitado, estando 

vigente somente o referente ao exercício de 2020. Continuando o Sr. Laércio passou 

para a próxima pauta:  3) Relatório de Investimentos - Novembro de 2021:   O Sr. 

Laércio passou a palavra para o O Sr. Rodrigo que iniciou destacando 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. Láercio pautou a aprovação do referido relatório, sendo o mesmo 

aprovado por unanimidade.  Assim, continuo a reunião passando para a pauta 4: Alerta 
do TCE-SP:  O Sr. Rui, com a palavra e fez a leitura das justificativas elaboradas pelo 



Sr. Rodrigo e encaminhadas aos membros. Após a leitura o Sr. Laércio ressaltou a 

importância dos alertas e também das justificativas encaminhadas, pois estas poderão 

ser apresentadas na fiscalização anual do TCESP, caso sejam solicitadas. A Sra. Teresa 

pediu a palavra e solicitou que as justificativas ora mencionadas constem como anexo 

na presente ata.  Sem mais deliberações sobre a presente pauta o Sr. Laércio passou para 

o próximo assunto: 5) Assuntos Gerais: O Sr. Laércio iniciou a presente pauta falando 

sobre a sua participação na reunião de pré-auditoria para certificação em nível III do 

Programa Pró Gestão. Elencou sobre a importância de revisão do regimento do presente 

conselho bem como da legislação pertinente às atribuições. Em resposta, o Sr. Rui 

ratificou a fala do Sr. Laércio ressaltando que já incluiu essa providência junto ao 

planejamento estratégico de 2022. Em referência a pré-auditoria o Sr. Rui esclareceu 

que, segundo o auditor, o Instituto precisa fazer algumas adequações pontuais até 

janeiro/2022 mas que, de forma geral, o IPREVSANTOS está bem próximo de elevar o 

seu nível de certificação. Novamente com a palavra o Sr. Laércio agradeceu as 

explicações do Sr. Rui e solicitou a Sra. Daniele o envio de proposta de datas para as 

reuniões ordinárias de 2022. Elencou, ainda, sobre a necessidade de elaboração do plano 

de trabalho para o novo exercício e que esse assunto deverá já ser objeto de pauta na 

reunião de janeiro/22. Assim, perguntou aos membros presentes se gostariam de propor 

mais algum assunto para discussão, sendo deliberado pelos presentes que não. 

Finalizando o Sr. Láercio agradeceu a presença de todos desejando boas festas.  Sem 

mais assuntos, o Presidente do Conselho Fiscal deu a mesma por encerrada às 11h15. A 

presente ata foi registrada pela Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva e será enviada 

aos Srs. Conselheiros para ser lida, aprovada e assinada pelos presentes. 
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