
TRIGÉSSIMA SÉTIMA 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 31 DE AGOSTO DE 
2022. 

Aos trinta e um dias do mês de agosto 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 a proposta orçamentária do RPPS - LOA 2023; 3 - Deliberação e 
aprovação do relatório de investimentos ref. Julho de 2022; 4 - 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, Sr. Carlos 
Augustus Mauá, Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva, Sr. Ironides Agostinho da 
Silva Junior, Gabrielle Leonel Gonçalves, Sr. Luiz Francisco dos Santos, Sra. Elizabeth 
Galdino Mestre, Sra. Rosimeire Lyra dos Santos, Sra. Neide Gravato da Silva e Sra. 
Eliana Rocha de Lima.  Presentes também, por parte do IPREVSANTOS, o Sr. Rui 
Sérgio Gomes de Rosis Junior, Presidente do Instituto e o Sr. Rodrigo Brandão de 
Araújo. O Sr. André abriu a presente reunião fazendo a leitura da primeira pauta a ser 
discutida: Leitura e aprovação da ata pertinente à 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. Em continuidade todos os presentes concordaram e aprovaram a ata por 
unanimidade. O Sr. André então passou para as deliberações do segundo item de pauta: 
Deliberação sobre a proposta orçamentária do RPPS - LOA 2023: O Sr. André 
passou a palavra para o Sr. Rui que explicou sobre a finalização da LOA 2023 por parte 
do DEAFI. Ressaltou ainda que o referido documento será encaminhado para análise e 
deliberação do presente conselho e propôs o agendamento de reunião extraordinária 
para o dia 06/09/22 para as deliberações dos membros e posterior envio à Prefeitura de 
Santos.  O Sr. André retomou a palavra e perguntou aos membros se eles aprovavam a 
proposta de agendamento da reunião extraordinária para o dia 06/09/22 com pauta 
pertinente a deliberação de aprovação da LOA 2023. Em resposta todos os presentes 
concordaram, ressaltando a necessidade do envio antecipado do documento para melhor 
análise. Sem mais deliberações sobre o tema o Sr. André seguiu para o próximo item da 
pauta. Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. Julho de 2022: O 
Sr. André ressaltou que o relatório de investimento referente ao mês de julho de 2022 já 
havia sido encaminhado com antecedência passando, em seguida, a palavra para o Sr. 
Rodrigo que iniciou comentando que a carteira fechou mês de forma positiva 
representando o trabalho de realocação realizado ao longo do ano. Continuando, o Sr. 
Rodrigo, reforçou que a compra de Letras Financeiras que garantem a meta atuarial, 
para os prazos estabelecidos, é de enorme importância e uma garantia que as escolhas 
estão sendo feitas de forma correta para o longo prazo. Em relação aos indicadores, o 
Coordenador, destacou a deflação como principal motivação de alívio para os mercados 
de juros e bolsa Brasil. Para finalizar, o sr. Rodrigo respondeu questionamento da Sra. 
Elizabeth, com relação ao layout de um dos quadros apresentados. e informou que já 
havia identificado e questionado a empresa responsável sobre o traço adicionado em 
uma das aplicações financeiras. Por lado, esta questão não atrapalha a visualização dos 
saldos da devida aplicação.  Não havendo mais considerações dos presentes o Sr. André 
pautou a aprovação do referido relatório, sendo o mesmo aprovado por unanimidade 



(ANEXO I).  Sem mais considerações o Sr. André passou para a última pauta: Assuntos 
gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos 
/ Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros): Com a palavra o Sr. Rui falou 
sobre a posse dos novos servidores e que, no primeiro momento, 10 (dez) já iniciaram 
os trabalhos junto ao Instituto. A Sra. Elizabeth pediu a palavra e perguntou se a analista 
– especialista em contabilidade já iniciou as atividades. Em resposta o Sr. Rui disse que 
sim. Retomando a palavra o Sr. André perguntou se existia mais algum assunto a ser 
discutido, sendo deliberado por todos que não. Sem mais considerações o Sr. André 
agradeceu aos membros presentes e deu a presente reunião por encerrada. A próxima 
reunião extraordinária foi agendada para o dia 06/09 e a ordinária foi marcada para o dia 
28/09, ambas 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 

JULHO/2022 

 

 O Conselho de Administração do IPREVSANTOS, apresenta APROVAÇÃO do 

parecer encaminhado pelo Comitê de Investimentos referente aos relatórios de 

acompanhamento de rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações 

realizadas na aplicação de seus recursos. 

 A carteira de investimentos do Instituto reflete as decisões de investimentos e 

alocações deliberadas no mês corrente, que foram devidamente fundamentadas e 

registradas nas atas de reunião do comitê. Os investimentos são aderentes à Política de 

Investimentos para o ano de 2022 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 

4.963/2021, e suas atualizações.  

 

 

 

 


