
ATA DA VIGÉSSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
FISCAL (MANDATO 2019 – 2023) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – 
IPREVSANTOS, REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022. 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2022, com início às 10h06 horas, a 

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

estado de emergência no país. O Conselho reuniu-se para tratar das seguintes pautas: 1) 

Aprovação da ata da reunião ordinária e extraordinária anterior; 2) Leitura do Parecer 

01/22 (contratos celebrados entre julho e setembro de 2021); 3) Relatório de 

investimento - janeiro de 2022; 4) Fundo CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA; 5) 

Assuntos Gerais. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Sr. Laércio Florêncio 

de Carvalho; Sr. Vandré Cabral Bezerra, Sra. Tereza Cristina Borges de Campos, Sr. 

André Luiz Helfstein do Rosário Souza, Sr. Sérgio Hideki Nagao e Sr. Cristiano Silva 

Souza. Presentes também, por parte do IPREVSANTOS, a Sra. Daniele Orgem 

Fernandes da Silva e o Sr. Rodrigo Brandão de Araújo, Chefe da CONFIN. O Sr. Rui 

Sérgio Gomes de Rosis Junior, Presidente do IPREVSANTOS, ficou impedido de 

participar da presente reunião tendo em vista convocação do Sr. Prefeito para participar 

da premiação do Programa PDR – Participação Direta nos Resultados. O Sr. Laércio, 

Presidente do Conselho Fiscal iniciou a presente reunião com a primeira pauta: 1) 
Aprovação da ata da reunião ordinária e extraordinária anterior: O Sr. Laércio 

ressaltou que as atas supracitadas foram encaminhadas via e-mail para leitura 

antecipada dos membros e ressaltou a necessidade de ajustes pertinentes a digitação. Em 

continuidade perguntou se todos os presentes concordavam em passar para a aprovação 

da ata devidamente corrigida, sendo deliberado por todos que sim. Continuando, o Sr. 

Laércio passou para o segundo item da pauta: 2) Leitura do Parecer 01/22 (contratos 
celebrados entre julho e setembro de 2021):   O Sr. Laércio fez a leitura do parecer 

supracitado, que segue em anexo à presente ata. Após finalização, o Presidente do 

presente conselho ressaltou já havia encaminhado algumas dúvidas pertinentes a alguns 

contratos e que as mesmas foram sanadas. Em continuidade fez algumas considerações 

sobre o parecer e abriu para considerações dos presentes. Em deliberação os membros 

aprovaram por unanimidade o Parecer nº 01/22. Continuando o Sr. Laércio passou para 

o terceiro item da pauta: 3) Relatório de investimento – Janeiro/2022: O Sr. Laércio 

lembrou que o relatório de investimentos ref. a Janeiro/2022 já havia sido encaminhado 

com antecedência passando, em seguida, a palavra para o Sr. Rodrigo. Na apresentação 

dos dados do referido relatório o Sr. Rodrigo destacou que o mês de fevereiro 

apresentou resultado estável na carteira, com rendimento -0,01%. O fato mais 

importante foi o desempenho dos fundos internacionais que, novamente apresentaram 

rentabilidades negativas e puxaram a carteira para baixo. Por outro lado a maior parte da 

carteira, segmento de renda fixa, encontra-se cada vez mais equilibrado e preparado 

para aumentar seu retorno em função das aumentos previstos para os juros domésticos 

(SELIC) em 2022. Não havendo mais considerações dos presentes o Sr. Laércio pautou 

a aprovação do referido relatório, sendo o mesmo aprovado por unanimidade.  Assim, 

continuou a reunião passando para a pauta 4) Fundo CAIXA BRASIL MATRIZ 
RENDA FIXA: O Sr. Laércio passou a palavra para a Sra. Daniele que esclareceu ter 

havido um equívoco no envio da documentação referente ao Fundo supracitado aos 

conselheiros fiscais, uma vez que a competência quanto a homologação de 

credenciamento é do conselho de administração. Novamente com a palavra o Sr.  

Laércio, com fundamento nas explicações da Sra. Daniele, deu a presente pauta por 

prejudicada. Continuando passou para o último item pautado: 5) Assuntos Gerais: A 



Sra. Teresa perguntou sobre o andamento do concurso público do Instituto. Em resposta 

a Sra. Daniele disse que o índice de abstenção foi alto, alcançando o patamar de 55% 

(cinquenta e cinco por cento). Salvo essa ocorrência, disse que as provas foram 

realizadas nas datas de 06/02 e 13/02 e que a data prevista para homologação dos 

concursos é 31/03/22 para o edital 01/2020 e 14/04/22 para o edital 02/2020. Disse, 

ainda, que já estamos nos preparando para receber os novos servidores, e que já 

iniciamos uma reestruturação junto ao nosso RH, que abrangerá o controle de exames 

médicos admissionais, cursos e palestras sobre assuntos pertinentes aos trabalhos 

realizados pelo IPREVSANTOS. O Sr. Vandré perguntou sobre a previsão de 

chamamento dos classificados. Em resposta a Sra. Daniele esclareceu que estamos 

analisando sobre a conveniência de convocarmos de imediato todos os classificados, 

visando uma melhor adequação administrativa. Sem mais assuntos sobre as questões do 

concurso o Sr. Laércio retomou a palavra dizendo que, para a próxima reunião ordinária, 

pautará a análise do contrato junto a empresa ThyssenKrupp, que tem por objeto a 

manutenção dos elevadores do Instituto.  Disse também que já conversou com o Sr. 

Marcos, Chefe do DEAFI, solicitando alteração na elaboração de alguns relatórios 

encaminhados. Destacou ainda a necessidade de envio de um relatório mais detalhado 

referente a utilização da taxa de administração, bem como o relatório referente aos 

contratos celebrados no período de outubro a dezembro de 2021. Finalizando o Sr. 

Laércio perguntou aos membros presentes se gostariam de propor mais algum assunto 

para discussão. O Sr. Cristiano pediu a palavra e justificou a sua ausência nas 

deliberações por problemas técnicos junto ao seu equipamento. Após sua consideração, 

o Sr. Laércio disse que faria menção em ata do problema apresentado e perguntou aos 

presentes de poderia encerrar a presente reunião, sendo deliberado pelos presentes que 

sim. Finalizando o Sr. Láercio agradeceu a presença de todos. Sem mais assuntos, o 

Presidente do Conselho Fiscal deu a mesma por encerrada às 10h47. 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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