
ATA DA VIGÉSSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
FISCAL (MANDATO 2019 – 2023) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – 
IPREVSANTOS, REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022. 

Aos trinta dias do mês de agosto de 2022, com início às 10h15 horas, a reunião foi 
iniciada na sede do IPREVSANTOS, à Rua Amador Bueno, nº 225 – Centro, 
Santos/SP. O Conselho reuniu-se para tratar das seguintes pautas: 1) Aprovação da ata 
do mês anterior; 2) Relatório da Ouvidoria - 2º trimestre de 2022 (Jean); 3) Relatório de 
Investimento - julho 2022 (Rodrigo); 4) Agendamento de data para apresentação do 
Estudo Atuarial 2022; 5) Análise Preliminar dos Contratos e Relatórios Gerenciais do 1º 
Semestre de 2022; 6) Alerta do Tribunal de Contas; 7) Assuntos Gerais. Estiveram 
presentes os seguintes Conselheiros: Sr. Laércio Florêncio de Carvalho, Sr. Vandré 
Cabral Bezerra, Sr. Sérgio Hideki Nagao, Sr. Emanoel Júlio Silva de Lima, Sr. Daniel 
Gomes de Araújo e Sr. Cristiano Silva Souza. Presentes também, por parte do 
IPREVSANTOS, o Sr. Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior, Presidente do Instituto, o Sr. 
Rodrigo Brandão de Araújo, Chefe da CONFIN, Sra. Jean Viana de Lima e a Sra. 
Daniele Orgem Fernandes da Silva. O Sr. Laércio iniciou a presente reunião passando 
para as deliberações da primeira pauta: 1) Aprovação da ata do mês anterior: O Sr. 
Laércio ressaltou que a ata supracitada foi encaminhada via e-mail para leitura 
antecipada dos membros e, em continuidade, perguntou se todos os presentes 
concordavam em passar para a aprovação, sendo deliberado por todos que sim. 
Continuando, o Sr. Laércio passou para segundo item da pauta - 2) Relatório da 
Ouvidoria - 2º trimestre de 2022 (Jean): O Sr. Laércio passou a palavra para o Sr. 
Jean, ouvidor do Instituto, para que ele explicasse sobre os dados constantes no referido 
relatório. Com a palavra o Sr. Jean iniciou falando sobre o novo formato do relatório 
que consiste em demonstrar de forma ainda mais detalhada as solicitações realizadas 
através do Canal da Ouvidoria. Dito isto o Sr. Jean explanou sobre os tipos de 
ocorrências registradas com maior frequência, respectivamente: sobre suspensão de 
benefício em decorrência de falta de recadastramento, informações sobre documentos 
para o recadastramento e pagamento de valor de cesta básica pago erroneamente. 
Assim, após a fala do Ouvidor do Instituto, o Sr. Laércio disse ter gostado do novo 
formato do documento e perguntou se algum conselheiro gostaria de pedir mais algum 
esclarecimento sobre o tema, sendo deliberado pelos presentes que não. Sem mais 
deliberações sobre o tema o Sr. Laércio seguiu para o próximo item da pauta - 3) 
Relatório de Investimento - julho 2022: O Presidente do Conselho 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. 
Não havendo considerações dos presentes o Sr. Laércio pautou a aprovação do referido 
relatório, sendo o mesmo aprovado por unanimidade (ANEXO I). Continuando, passou 
para o próximo assunto a ser deliberado: 4) Agendamento de data para apresentação 
do Estudo Atuarial 2022: O Sr. Laércio ressaltou que na reunião ordinária anterior 
ficou determinado que o Instituto agendaria a apresentação do estudo atuarial ao 
presente conselho, em seguida passou a palavra para a Sra. Daniele que propôs a data de 



13/09/22, às 10h00, para apresentação presencial por parte do atuário responsável, Sr. 
Richard Mendes Dutzmann, do Escritório Técnico de Assessoria Atuarial - ETAA. Em 
deliberação os presentes aprovaram a proposta na data e horário apresentados. Em 
seguida o Sr. Laércio passou para a próxima pauta:  5) Análise Preliminar dos 
Contratos e Relatórios Gerenciais do 1º Semestre de 2022: O Sr. Laércio iniciou 
elencando que o envio dos documentos solicitados via Drive facilitou as análises. 
Continuando disse que, preliminarmente, os pontos que chamaram a atenção junto aos 
contratos foram referentes ao CAMPS, face a divergência de datas quanto ao início de 
término do contrato, bem como quanto a ausência de cláusula de reajuste. Elencou 
também sobre o contrato junto a empresa Crédito & Mercado, em referência ao índice 
de reajuste aplicado. Continuando mencionou que a redução dos valores referentes a 
contratação dos serviços de manutenção dos elevadores foi válida e benéfica. Em 
referência aos relatórios gerenciais encaminhados, o Presidente do Conselho ressaltou 
os pontos pertinentes ao Fundo Especial, pagamento dos mapas de precatórios e 
recursos oriundos do COMPREV. Em relação à compensação previdenciária o Sr. Rui 
pediu a palavra e ressaltou que antes da sua gestão o envio dos documentos para a 
devida compensação previdenciária ficou estagnado, e que a partir de 2017 iniciamos 
novamente os envios. Disse, ainda, que após a posse dos novos servidores, foi 
determinado que um se dedicasse exclusivamente ao COMPREV para otimização do 
trabalho e consequente retorno das compensações devidas. Esclareceu que a Secretaria 
de Previdência fez uma alteração junto ao seu sistema e isso ocasionou maior segurança 
quanto ao respeito a ordem de envio e análise dos documentos. Ainda com a palavra o 
Sr. Rui ressaltou a importância desses recursos para a redução da insuficiência 
financeira pois estes podem ser utilizados para pagamentos de benefícios. O Sr. 
Emanoel pediu a palavra e perguntou sobre a dinâmica das averbações atualmente. Em 
resposta o Sr. Rui disse que o INSS está bem mais rápido no fornecimento das certidões, 
tendo em vista a informatização do sistema. Novamente com a palavra o Sr. Laércio 
mencionou os relatórios gerenciais referentes a folha de pagamento. Disse ter apurado 
um grande número de exclusões face a ausência de recadastramento de beneficiários. O 
Sr. Rui disse que os valores devidos aos beneficiários que não se cadastraram dentro do 
tempo determinado não ficam mais retidos em tesouraria, pois isso ocasionava 
problemas contábeis no fechamento mensal. Ressaltou que atualmente esses valores são 
excluídos do arquivo de folha de pagamento até o devido comparecimento e 
regularização. Em continuidade o Sr. Laércio falou sobre os relatórios de pagamentos e 
perguntou ao Sr. Rui sobre a despesa referente a serviços de upgrade. Em resposta o Sr. 
Rui esclareceu que esses serviços se referem a instalação do SSD nos computadores do 
Instituto, oferecendo mais velocidade no processamento de dados, com mais agilidade e 
segurança. Continuando, o Sr. Laércio mencionou que o site do Instituto estava 
desatualizado e se a empresa Atlantic Solutions detinha a responsabilidade pela 
atualização. O Sr. Rui esclareceu que a administração do site não faz parte dos serviços 
prestados pela empresa, e que as inserções dos documentos e atualizações são feitas 
pelos servidores do Instituto. Continuando explicou que nos dias anteriores a presente 
reunião alguns servidores relataram a existência de erros junto a alguns arquivos 
disponibilizados no site e que talvez seja esse o motivo dos problemas relatados. O Sr. 
Emanoel pediu a palavra e sugeriu que o Instituto utilizasse os serviços da Prefeitura de 
Santos na estruturação do site. Em resposta o Sr. Rui disse que irá verificar essa 
possibilidade bem como apurar o ocorrido quanto a desatualização das informações 
disponíveis. O Sr. Sérgio pediu a palavra e perguntou ao Sr. Rui se ainda existe algum 
pagamento pendente devido à empresa TK Elevadores, antiga contratada responsável 
pela manutenção. O Sr. Rui, em resposta, disse que não, pois atualmente efetuamos a 



contratação junto a empresa Atlas. Sem mais considerações sobre o presente assunto o 
Sr. Laércio passou para a pauta referente aos Alertas do Tribunal de Contas: Ainda 
com a palavra o Presidente do Conselho fez a leitura dos alertas pertinentes ao Instituto, 
mencionando sobre a recorrência dos apontamentos. Com a palavra o Sr. Rui 
mencionou que os alertas se referem a questões de orçamento e que este é definido pela 
SEPLAN. Ressaltou que a forma que o orçamento é elaborado traz como consequência 
os alertas, porém, não há prejuízo ao IPREVSANTOS, porque os valores são repassados 
pela Prefeitura. Finalizando disse que o Instituto elabora sua proposta orçamentária e a 
encaminha, porém a Secretária de Planejamento é quem faz os ajustes. Sem mais 
assuntos sobre o tema o Sr. Laércio, com a palavra, abriu para deliberações sobre a 
última pauta: Assuntos Gerais: O Sr. Laércio perguntou aos presentes se havia mais 
algum assunto a ser discutido, sendo deliberado pelos presentes que não. Em seguida o 
Sr. Laércio agradeceu a presença de todos, lembrando os presentes sobre o agendamento 
da próxima reunião extraordinária para o dia 13/09/22 e a ordinária para o dia 27/09/22, 
ambas às 10h00, na sede do Instituto. Sem mais assuntos, o Presidente do Conselho 
Fiscal deu a mesma por encerrada às 11h35. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 

JULHO/2022 

 

O Conselho Fiscal 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.  

 

 


