
NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 11 DE MAIO DE 2022. 

Aos 11 dias do mês de maio 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 da seguinte 

pauta: Apresentação e Deliberação sobre o estudo atuarial e aprovação do estudo 

técnico de aderência das hipóteses biométricas – Relatório de Avaliação Atuarial – Data 

Focal: 31 de dezembro de 2021. Estavam presentes para participarem da reunião o Sr. 

André Motta Cheutchuk, Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Alexandre 

Manetti, Sr. Carlos Augustus Mauá, Sr. Luiz Francisco dos Santos, Sra. Elizabeth 

Galdino Mestre, Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva e Sra. Gabrielle Leonel 

Gonçalves. Os conselheiros Sr. Fábio Marcelo Pimentel e Sra. Elaine Cristina 

Rodrigues justificaram a ausência. Presentes ainda, por parte do Instituto, o Sr. Rui de 

Rosis Junior, Presidente do IPREVSANTOS e o Sr. Rodrigo Brandão de Araújo, Chefe 

da CONFIN. Presentes também os Srs. Pedro Ivo Battistini Pinheiro e o Otto Costa 

Júnior, consultores previdenciários do escritório Técnico de Assessoria Atuarial – 
ETAA. O Sr. André abriu a reunião elencando sobre o envio antecipado do estudo 

atuarial para ciência prévia e deliberação na presente reunião. Após, com a palavra, o 

Sr. Rui fez a apresentação formal dos Srs. Pedro Ivo e Otto Costa aos membros 

presentes passando em seguida a palavra para o Sr. Otto que deu início a apresentação. 

O Sr. Alexandre pediu a palavra e propôs que, durante a apresentação, se algum 

membro entendesse haver a necessidade de maiores explicações, este mencionaria a 

palavra “destaque”, para futura discussão pontual. O Sr. Otto concordou com a proposta 

do Sr. Alexandre e iniciou a apresentação fazendo a leitura do texto inicial do 

documento. Em continuidade ressaltou que o presente estudo reúne informações 

fornecidas pelo Instituto relacionadas às características biodemográficas e 

administrativas da massa de segurados, associadas às demais informações de ordem 

financeira e administrativa do RPPS. Falou, ainda, sobre a finalidade de demonstrar a 

situação financeira e atuarial do plano de benefícios previdenciários e estabelecer as 

bases necessárias à perseguição do equilíbrio financeiro e atuarial do plano. 

Continuando, o Sr. Otto elencou os pontos mais relevantes constantes no estudo e, ao 

final de sua apresentação, propôs aos membros que, caso houvesse alguma dúvida não 

sanada na presente reunião, fosse enviada via e-mail para ser respondida. O Sr. André 

retomou a palavra e agradeceu as explicações apresentadas, pautando para deliberação 

dos presentes. O Sr. Alexandre pediu a palavra e reforçou que os parâmetros utilizados 

nos estudos se alternam ao longo dos anos e dão uma visão de fotografia das situações 

apresentadas. Sabendo disto, o Sr. Alexandre destacou que a taxa de juros se torna a 

variável mais importante afetando os resultados com base nessa variação, ressaltando, 

porém, que esse fato é de difícil mensuração. Para finalizar, destacou que o estudo 

apresenta ferramenta matemática de projeção estatística – variáveis e constantes - e que 

a compra de vidas se mostra uma das opções a ser analisada, mas não somente a única 

no processo de gestão dos recursos previdenciários de longo prazo. O Sr. Rui, em 



resposta, ressaltou que o estudo atuarial vem evoluindo cada vez mais no decorrer dos 

anos e que isso pode ser observado no presente documento. Elencou, ainda, que a  

Secretaria de Previdência já está trabalhando para incluir este ano ou, no mais tardar, 

ano que vem, novas métricas da meta atuarial junto a Portaria MF nº 464/2018 em 

função dos históricos de rentabilidade e porte dos Institutos, sendo possível a escolha de 

um túnel de variação das taxas de retorno. Ainda com a palavra o Presidente do Instituto 

falou sobre a importante ferramenta presente no estudo atuarial e mencionada 

anteriormente pelo Sr. Alexandre, a “compra de vidas” (revisão da segregação de 

massas). Elencou que essa possibilidade foi uma das conquistas constantes na 

modernização da previdência e que sua principal contribuição foi a de trazer alternativas 

que adiem, ao máximo, questões que envolvam majoração de alíquotas de aposentados. 

Finalizando o Sr. Rui esclareceu que, no que tange a necessidade de aprovação do 

presente estudo, é importante mantermos essa metodologia de análise efetiva com a 

consequente deliberação por parte do conselho deliberativo. O Sr. Alexandre pediu a 

palavra esclarecendo que o estudo atuarial não possui caraterística garantidora de 

resultados, e serve como base de dados para fundamentar análises e decisões futuras. 

Novamente com a palavra o Sr. André perguntou aos membros se havia mais alguma 

consideração sobre o tema e se poderiam passar para aprovação do Relatório de 

Avaliação Atuarial – Data Focal: 31 de dezembro de 2021. Em resposta os membros 

afirmaram não haver mais considerações e aprovaram o documento por unanimidade. 

Sem mais assuntos o Presidente do Conselho de Administração deu a mesma por 

encerrada, sendo que a próxima reunião ordinária está marcada para o dia 25/05, às 

14h00. 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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