
TRIGÉSSIMA 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 27 DE JANEIRO DE 
2022. 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 

Credenciamentos: ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FICIFI, CNPJ 

40.635.061/0001-40 e BB PREV. RENDA FIXA REF DI LP PERFIL FIC FI CNPJ 

13.077.418/0001-49; 3 - Deliberação sobre as propostas de melhorias apresentadas no 

relatório de pré-auditoria - Certificação Pró-Gestão Nível III (elaboração de parecer em 

ata de prestação de contas das atividades realizadas - aprimorar a formatação do registro 

das atividades e aprimorar o regimento interno); 4 - Deliberação sobre a 

revisão/atualização da agenda do Conselho de Administração 2022; 5 - Deliberação 

sobre o relatório de Ouvidoria (Sr. Jean); 6 - Deliberação sobre o andamento do 

concurso - IPREVSANTOS; 7 - Deliberação sobre proposta de alteração no Regimento 

Interno do Conselho; 8 - Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. 

Dezembro de 2021; 9 -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. Elizabeth Galdino Mestre, Sra. Jaqueline Marco do Nascimento, 

Sra. Neide Gravato da Silva, Sr. Carlos Augustus Mauá, Sra. Daniele Orgem Fernandes 

da Silva, Sr. Diego de Souza Mendes e 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 e o Sr. Jean Viana de Lima, Chefe da SAAF.  

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 Credenciamentos: ITAU INSTITUCIONAL 
OPTIMUS RF LP FICIFI, CNPJ 40.635.061/0001-40 e BB PREV. RENDA FIXA 
REF DI LP PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49:  O Sr. André passou a 

palavra para o Sr. Que ressaltou o envio antecipado por e-mail dos documentos 

pertinentes ao credenciamento dos fundos ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP 

FICIFI, CNPJ 40.635.061/0001-40 e BB PREV. RENDA FIXA REF DI LP PERFIL 

FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49. Ressaltou que todos os processos foram devidamente 

habilitados pelo Comitê de Investimentos do Instituto. O Sr. André abriu para 

deliberação e, não havendo questionamentos dos presentes abriu a presente pauta para 

votação dos membros, que aprovaram por unanimidade a homologação dos fundos 

supracitados, passando para o próximo assunto: 3 - Deliberação sobre as propostas de 



melhorias apresentadas no relatório de pré-auditoria - Certificação Pró-Gestão 
Nível III (elaboração de parecer em ata de prestação de contas das atividades 
realizadas - aprimorar a formatação do registro das atividades e aprimorar o 
regimento interno): O Sr. André passou a palavra para o o Sr. Rui que falou sobre a 

certificação do Programa Pró Gestão em nível III. Elencou sobre o relatório de auditoria 

e sobre as considerações feitas pelo Sr. Maurício, auditor responsável, em referência a 

implantação de melhorias no que tange aos registros de atuação dos membros nas atas 

das  reuniões. Ainda com a palavra o Sr. Rui disse que, em referência as considerações, 

concorda com algumas, mas outras não. Exemplificou seu entendimento em relação a 

metodologia de elaboração das atas, que já abrangem as considerações feitas pelos 

membros durante as reuniões. Ressaltou que as sugestões para melhorias dadas pelo 

auditor no que tange a maior detalhamento de pareceres referem-se ao Comitê de 

Investimentos e que providências já estão sendo tomadas para sanar esse apontamento, 

uma vez que, em janeiro do próximo ano, teremos novamente a auditoria de 

acompanhamento para verificação quanto a manutenção dos procedimentos já adotados, 

bem como com a observância de implantação das melhorias propostas. Ainda com a 

palavra esclareceu outra recomendação do auditor, que exige a elaboração de parecer de 

prestação de contas ao final de cada exercício para posterior divulgação no site do 

Instituto, visando, assim, dar transparência das atividades exercidas pelos órgãos 

colegiados. Em referência ao regimento interno dos conselhos, a auditoria também 

apontou a necessidade de revisão e, sob esse aspecto, o Sr. Rui explicou novamente que, 

face aos impedimentos constantes na Lei Complementar nº 173/2020 não foi possível 

efetivar qualquer alteração administrativa até 31 de dezembro de 2021 mas, em 2022, já 

podemos retomar as discussões para alteração do Regimento Interno e adequação dos 

competes de cada órgão. Disse também que já conversou com o Sr. Laércio, presidente 

do Conselho Fiscal e que, até meados de junho de 2022 pretende atualizar as atribuições 

dos conselhos e melhor delimitar as competência de cada um. A Sra. Neide pediu a 

palavra e perguntou qual o nível máximo de certificação do Programa Pró Gestão e se 

temos como pleitear, no futuro, esse nível subsequente. Em resposta o Sr. Rui disse que 

é o nível IV, esclarecendo que, sob seu ponto de vista, as exigências para certificação 

em nível IV determinam atribuições que vão além do campo de atribuição do RPPS, 

além disso acarretam punições aos Institutos por decisões tomadas pelo ente. Em 

resumo, disse que será preciso uma avaliação criteriosa para verificarmos a necessidade 

de pleitearmos uma nova certificação. Sem mais deliberações sobre o presente tema o Sr. 

André passou a palavra para o Sr. Rui que solicitou autorização para inversão de ordem 

de pauta, passando as discussões para4 - Deliberação e aprovação do relatório de 
investimentos ref. Dezembro de 2021: O Sr. André lembrou que o relatório de 

investimentos ref. a Dezembro/2021 já havia sido encaminhado com antecedência e 

perguntou se algum membro tinha alguma consideração a respeito. O Sr. Rodrigo 

destacou que o IREVSANTOS fechou o mês de dezembro com rentabilidade de 1,00%. 

Este resultado mostra o trabalho realizado ao longo do segundo semestre aproveitando a 

subido dos juros e seleção de aplicações com menor volatilidade. O Coordenador, fez 

questão de frisar que a diversificação construída ao longo dos últimos 5 anos trouxe 

grandes ganhos ao fundo e auxiliou a carteira do que se refere as mudanças drásticas de 



cenários provocadas, principalmente, pela crise sistêmica da pandemia. Continuando, o 

Sr. Rodrigo destacou que o patrimônio total do Instituto apresentou considerável ganho 

de recursos novos, mostrando que o principal objetivo, aumento dos recursos 

garantidores, está sendo cumprindo, mesmo neste período de extremo estresse do 

mercado. Para o ano de 2022, teremos os juros altos, o que permite mais previsibilidade 

em relação aos ganhos comparados a meta atuarial, com uma inflação teoricamente 

mais controlada e/ou, no mínimo, desestimulada e continuidade das estratégias de 

compra de títulos públicos, títulos privados de renda e acompanhamento das aplicações 

de renda variável para realizações. Completando sua fala, o Sr. Rodrigo reforçou, que 

foi proposta a data do dia 16 de fevereiro, para a apresentação e discussão conjunta dos 

Conselhos Deliberativos, acerca da PAI 2022, em função as mudanças obrigatórias 

solicitadas pela SPREV. Essas alterações foram necessárias pela revogação de 

legislação o que fez com que a minuta da Política focasse em atualizar o texto, as bases 

legais, os parâmetros para o Pró Gestão nível III e mantivesse as estratégias de 

investimentos aprovadas nas discussões anteriores. 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, a pedido do Sr. Jean, 

antecipou outra ordem de pauta passando para deliberações acerca da:  5 - Deliberação 
sobre o relatório de Ouvidoria (Sr. Jean): O Sr. Jean iniciou falando brevemente 

sobre a possibilidade de estabelecer uma rotina trimestral para apresentação ao 

Conselho do relatório da  Ouvidoria do IPREVSANTOS. Ele pontuou que a 

apresentação consistirá em expor apenas os temas mais relevantes, entre as solicitações 

demandadas pelos usuários de serviços do Instituto, via OUVIDORIA. A Sra. Elizabeth 

perguntou sobre as reclamações que envolvem o agendamento pertinente ao 

atendimento sobre aposentadoria e como isso está sendo tratado. Em resposta o Sr. Jean 

informou que algumas ações estão em desenvolvimento. Ações como ministrar palestras 

informativas sobre a nova legislação previdenciária municipal e desenvolvimento de 

soluções tecnológicas. A Sra. Neide, com a palavra, perguntou sobre a implantação das 

soluções tecnológicas mencionadas pelo Sr. Rui em reunião ordinária anterior, como 

atendimento via whatsapp e Chatbot.  Em resposta o Sr. Jean esclareceu que a 

implantação desses sistemas demandam mais tempo, uma vez que precisamos 

parametrizar os atendimentos e efetuar as adequações tecnológicas necessárias. 

Explicou que já iniciamos os estudos para as referidas implantação e que o simulador de 

aposentadoria já está em fase de finalização, o que só não ocorreu tendo em vista a 

apresentação de divergências em cálculos no momento dos testes. A Sra. Neide retomou 

a palavra e perguntou ao Sr. Jean qual a extensão da fila para atendimento de 

aposentadoria. O Sr. Jean se comprometeu a levantar as informações e apresentá-las na 

próxima reunião ordinária do conselho.  Sem mais deliberações sobre o tema o Sr. 

André passou para a pauta 6: Deliberação sobre a revisão/atualização da agenda do 
Conselho de Administração 2022: O Sr. André iniciou a pauta falando sobre o envio 

da minuta de plano de trabalho para o ano de 2022 já encaminhada, via e-mail, aos 

membros para análise e eventuais propostas de adequações. O Sr. Luiz pediu a palavra e 

disse que fará uma revisão mais detalhada no referido documento e que encaminhará a 

minuta devidamente revisada para posterior deliberação. A Sra. Elizabeth, com a 



palavra, disse que fez uma leitura breve do documento mas que irá analisá-lo mais 

minuciosamente para futura deliberação. O Sr. Rui pediu a palavra e ressaltou a 

importância dos membros em atuarem junto ao plano de trabalho, com o 

encaminhamento de propostas e sugestões. Novamente com a palavra e, não havendo 

mais considerações sobre o presente tema passou para a pauta referente a 7- 
Deliberação sobre proposta de alteração no Regimento Interno do Conselho: O Sr. 

Rui esclareceu que, até meados de junho/22 apresentará a minuta de proposta referente 

as alterações para análise e deliberação dos conselhos. Face ao informado pelo 

Presidente do Instituto, o Sr. André deu a presente pauta por prejudicada, postergando 

as deliberações para junho/22. Assim, o Presidente do Conselho passou para a pauta 8 - 
Deliberação sobre o andamento do concurso - IPREVSANTOS: Sobre o presente 

assunto o Sr. Rui disse que já incluiu, no planejamento estratégico do Instituto, os 

procedimentos para recepção e treinamento dos novos servidores e que as provas estão 

previstas para os dias 06 e 13/02/2022, para os cargos de agente previdenciário -  nível 

médio (07 vagas), analista previdenciário - nível superior, sendo 01 vaga para perfil de 

investimentos, 01 vaga para perfil contábil e 02 vagas para perfil generalista, bem como 

para o cargo de Procurador Autárquico, com 02 vagas disponíveis. O Sr. Rui esclareceu, 

ainda, que o chamamento dos classificados serão feitos de forma gradual para melhor 

adaptação e planejamento das atividades. Sem mais para a presente pauta, o Sr. André 

passou para o último item: 9 - Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e 
Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos / Plano Estratégico / Estudos 
Atuariais / Outros): Com a palavra a Sra. Elizabeth solicitou que fossem revistos os 

endereços de e-mails cadastrados pois percebeu que o e-mail da Sra. Rosandra, ex-

membro do presente Conselho, ainda constava em seus registros. O Sr. André agradeceu 

e ficou de verificar o ocorrido bem como tomar as providências quanto a exclusão. O Sr. 

André agradeceu aos membros presentes e, sem mais assuntos propostos o Presidente 

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

ordinária foi marcada para o dia 23/02, 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. 

 

____________________________   ___________________________ 

André Motta Cheutchuk               Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior 

 

 

________________________________           ___________________________ 

Carlos Augustus Mauá            Jaqueline Marco do Nascimento 



  

________________________________  ___________________________ 

Diego de Souza Mendes                                       Neide Gravato da Silva   

    

________________________________  ________________________ 

Luiz Francisco dos Santos      Daniele Orgem F. Silva 

 

________________________________  ________________________ 

Elizabeth Galdino Mestre              Rodrigo Brandão de Araujo 

 

________________________________  ________________________ 

Jean Viana de Lima               

 


