
TRIGÉSSIMA SEGUNDA 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 30 DE MARÇO DE 
2022. 

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h00min a 

reunião foi iniciada por meio da ferramenta Zoom. O Conselho reuniu-se para tratar das 

seguintes pautas: 1 - Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária anterior; 2 - 

Deliberação sobre as informações preliminares sobre o novo Manual da Certificação 

Profissional (versão 1.1 de 31/01/2022); 3 - Deliberação sobre a atualização do 

andamento do concurso IPREVSANTOS; 4 - Deliberação sobre a análise do relatório 

de gestão e governança do Instituto - 2º semestre de 2021; 5 - Deliberação sobre a 

proposta da LDO 2023; 6 - Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. 

Fevereiro de 2022; 7 - 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. Jaqueline Marco do Nascimento, Sr. Carlos Augustus Mauá, 

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

Santos, Sra. Rosimeire Lyra dos Santos, Sra. Elizabeth Galdino Mestre e Sra. Eliana 

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

Presidente do IPREVSANTOS e o Sr. Rodrigo Brandão, Chefe da CONFIN.  O Sr. 

André abriu a reunião ressaltando que a Sra. Elaine Cristina Rodrigues justificou sua 

ausência. Ato contínuo fez a leitura das pautas a serem discutidas. O Sr. Rui pediu a 

palavra e solicitou autorização ao Presidente André e aos membros presentes para 

inversão na ordem das pautas, passando para a apresentação do Relatório de 

Investimentos ref. a Fevereiro/2022 e em seguida para as considerações preliminares 

sobre as propostas da L.D.O. – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 

2023. Em deliberação todos os presentes aprovaram a inversão na ordem as pautas, 

assim, o Sr. André passou a palavra para o Sr. Rodrigo que explanou em maiores 

detalhes sobre o cenário econômico do mês de fevereiro/2022, bem como suas 

consequências face a carteira de investimentos do Instituto. Após suas considerações o 

Sr. André lembrou que o Relatório de Investimentos ref. a Fevereiro/2022 já havia 

sido encaminhado com antecedência e perguntou se algum membro tinha alguma 

consideração a respeito. Face a negativa dos presentes o Sr. André pautou a aprovação 

do referido relatório, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em continuidade o Sr. 

André passou para as discussões pertinentes a proposta da LDO/2023. Retomando a 

palavra o Sr. Rui explicou que os técnicos do Instituto estão finalizando as informações 

que constarão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023 e que, após a 

finalização, encaminharemos o documento aos membros do presente conselho para 

análise e deliberação quanto a aprovação. O Presidente do Instituto propôs, ainda, o 

agendamento de uma reunião extraordinária para as deliberações, face ao prazo de envio 

à Prefeitura ser no fim do mês de abril.  Após as explicações por parte do Sr. Rui o Sr. 

André pautou pelo agendamento da reunião extraordinária com data a ser definida para 

a referida discussão. A Sra. Elizabeth pediu a palavra e perguntou se a proposta da 

LDO/2023 seria encaminhada com antecedência, via e-mail, aos membros. O Sr. 

Rodrigo, com palavra, disse que sim, elencando que até o fim da presente semana 

encaminharia o documento. Sem mais deliberações sobre o presente tema o Sr. André 

agradeceu a presença do Sr. Rodrigo que precisou se ausentar da reunião e continuou 

com as demais pautas: 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: Deliberação sobre as informações preliminares 
sobre o novo Manual da Certificação Profissional (versão 1.1 de 31/01/2022): O Sr. 

André passou a palavra para o Sr. Rui que deu ciência aos presentes sobre a publicação 

do “Manual de Certificação Profissional – CP RPPS (versão 1.1 – de 31/01/2022). 

Iniciou elencando sobre as novas regras referentes as certificações dos dirigentes, gestor 

de investimentos e membros dos conselhos deliberativo e fiscal, bem como dos 

membros do Comitê de Investimentos. Continuando o Sr. Rui disse que as novas regras, 

se não atendidas, impedirão o munícipio de emitir o CRP – Certificado de Regularidade 

Previdenciária. Continuando, o Sr. Rui disse que estamos estudando as novas diretrizes 

de certificação e que a Sra. Daniele está elaborando um resumo que abordará os 

principais pontos a serem atendidos. Disse, ainda, que esse resumo será encaminhado 

via e-mail para ciência dos membros e posterior discussão. Em continuidade o Sr. André 

retomou a palavra dizendo que aguardará, junto com os demais membros, o envio do 

referido resumo para discussão na próxima reunião ordinária, passando assim para a 

próxima pauta:  Deliberação sobre a atualização do andamento do concurso 
IPREVSANTOS: Com a palavra o Sr. Rui falou sobre a realização das provas, 

esclarecendo que já estamos nos preparando para receber os novos servidores. Disse que 

está estudando o número de chamamento dos aprovados nesse primeiro semestre e que 

o início desses novos servidores é importante face as novas demandas de trabalho. 

Exemplificou esse fato falando sobre a compensação previdenciária entre os regimes 

próprios, que antes não ocorria. Elencou, ainda, que essa nova permissão é importante 

pois trará mais recursos ao Instituto, mas demanda muito trabalho pois teremos que 

fazer um grande levantamento de processos e os novos servidores serão muito 

importantes. O Sr. Alexandre pediu a palavra e, aproveitando o assunto referente ao 

COMPREV, sugeriu que as informações sobre as compensações previstas sejam 

também incluídas no relatório de gestão, de forma mais detalhada objetivando, assim, 

um melhor entendimento por parte dos servidores. Novamente com a palavra o Sr. 

André agradeceu os esclarecimentos do Sr. Rui e passou para as deliberações acerca do 

da análise do relatório de gestão e governança do Instituto - 2º semestre de 2021: 

Com a palavra o Sr. Rui explicou que o referido relatório busca informar de forma 

compilada as atividades desenvolvidas por todas as áreas do Instituto, bem como as 

ocorrências pertinentes ao último semestre.  Ressaltou, também, que sua pretensão é de 

que esse relatório tenha uma periodicidade trimestral. Elencou que a metodologia de 

elaboração do relatório de gestão, apesar de possuir dados técnicos, apresenta uma 

linguagem didática objetivando facilitar o entendimento por parte servidores ativos, 

inativos e pensionistas. O Sr. Alexandre, com a palavra, disse que, sob sua ótica, o 

relatório está bem sintético e de fácil entendimento. Sugeriu ainda, reafirmando sua fala 

anterior, que as informações pertinentes aos recebíveis pertinentes a compensação 

previdenciária - COMPREV poderiam ser incluídos. Em resposta o Sr. Rui explicou que  

face a demora na resposta dos processos encaminhados para análise com referência aos 

valores que poderão ser compensados, temos uma dificuldade na mensuração fidedigna 

desses recebíveis, porém, disse que podemos incluir no relatório o número de processos 

que foram submetidos à análise, bem como o saldo de processos a serem submetidos. 

Ainda com a palavra o Sr. Rui explicou que com o levantamento das informações de 

submissões dos processos para análise podemos chegar à um valor médio aproximado 

desses recebíveis. Continuou dizendo que irá estudar junto ao DEPREV sobre a 

possibilidade prática desse levantamento para inclusão no próximo relatório referente ao 



primeiro semestre de 2022. Finalizando o Sr. Rui esclareceu que está na fase final da 

elaboração do planejamento estratégico do Instituto e que esse documento 

proporcionará a inserção de novas informações, com inclusão de indicadores. A Sra. 

Elizabeth, com a palavra, perguntou como está a qualidade da comunicação para os 

servidores ativos e beneficiários do Instituto para que tenham ciência desse relatório. 

Em resposta o Sr. Rui disse que ainda existe uma certa deficiência nessas 

comunicações, e que hoje apenas o site do Instituto funciona como ferramenta de 

transparência, porém, ressaltou que estamos no caminho da implementação de novos 

meios de comunicação. Novamente com a palavra a Sra. Elizabeth elencou a 

importância de despertar esse interesse ao acesso de informações junto aos servidores e 

beneficiários. O Sr. André retomou a palavra e perguntou ao Sr. Rui sobre a necessidade 

de aprovação do relatório de gestão – 2º semestre de 2021. O Sr. Rui disse ser 

interessante abrir para votação, sugerindo o envio de propostas de melhorias para serem 

incluídas no próximo relatório. Face a proposta do Sr. Rui, o Sr. André abriu a pauta 

para votação dos presentes, que aprovaram o relatório por unanimidade, com a ressalva 

quanto ao envio de eventuais propostas para melhorias.  Sem mais deliberações, o Sr. 

André passou para as deliberações acerca do último tema da reunião: Assuntos gerais 
(Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos / 
Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros):  Com a palavra o sr. Alexandre 

ressaltou que o SINDSERV já está providenciando o encaminhamento da nova 

representante junto ao presente conselho, face a exoneração do conselheiro Diego de 

Souza Mendes.  Sem mais deliberações o Sr. André agradeceu aos membros presentes e 

deu a presente reunião por encerrada. A próxima reunião ordinária foi marcada para o 

dia 27/04, 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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