
QUADRAGÉSSIMA  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 NOVEMBRO
DE 2022.

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h00min a
reunião foi iniciada na sede do IPREVSANTOS, à Rua Amador Bueno, nº 225 – Cen-
tro, Santos/SP. O Conselho reuniu-se para tratar das seguintes pautas: 1 - Leitura e apro-
vação da ata da reunião ordinária anterior; 2 - Deliberação sobre o Relatório de Ouvido-
ria (julho, agosto e setembro/22); 3 - Deliberação sobre a atualização do Plano de Tra-
balho 2023; 4 - Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. Setembro e
Outubro de 2022; 5 - Deliberação sobre a Política de Investimentos; 6 - Assuntos gerais
(Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos / Plano
Estratégico / Estudos Atuariais / Outros).  Estavam presentes para participarem da reu-
nião o Sr.  André Cheutchuk, Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ironides
Agostinho da Silva Junior, Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Sra. Daniele Orgem Fer-
nandes da Silva, Sr. Luiz Francisco dos Santos, Sra. Elizabeth Galdino Mestre, Sra. Ro-
simeire Lyra dos Santos 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 Araújo, Chefe da CONFIN. O Sr. André abriu a presente reunião
fazendo a leitura da primeira pauta a ser discutida: 1) 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. A Sra. Daniele pediu a palavra e
ressaltou que em atendimento a solicitação da conselheira Elizabeth foi providenciada a
complementação junto a página 4: frase das linhas 3 e 4. Em continuidade todos os pre-
sentes concordaram e aprovaram a ata com a devida retificação. O Sr. André, então,
passou para as deliberações do segundo item de pauta: 2 - Deliberação sobre o Relató-
rio de Ouvidoria (julho, agosto e setembro/22): O Sr. André passou a palavra para o
Sr. Rui que explicou a ausência do Sr. Jean na presente reunião devido a questões de
força maior. Assim, solicitou autorização para o adiamento da presente discussão para a
próxima reunião ordinária. O Sr. André, com a palavra, pautou pelo adiamento da pre-
sente pauta, sendo o adiamento aprovado por todos os presentes. Continuando o Sr. An-
dré passou para a pauta referente a: 3 - Deliberação sobre a atualização do Plano de
Trabalho 2023:  Com a palavra o Sr. André solicitou ao Sr. Rui o envio de uma propos-
ta de minuta de plano de trabalho para o exercício de 2023 para posterior deliberação.
Em resposta o Sr. Rui disse que encaminhará a minuta por e-mail para o início das deli-
berações na próxima reunião ordinária.  O Sr. André agradeceu e, continuando, passou a
palavra para o Sr. Rodrigo, que apresentará as duas próximas pautas: 4 - Deliberação e
aprovação do relatório de investimentos ref. Setembro e Outubro de 2022: O Sr.
Rodrigo iniciou sua fala apresentando os resultados da carteira dos meses de setembro e
outubro de 2022, 0,10% e 2,07% respectivamente. Seguindo reforçou que as estratégias
de alocação continuam focadas nos ativos de renda fixa, principalmente nos que garan-
tem a meta atuarial. Dessa forma a carteira apresentou resultados muito positivos em
meses que o mercado foi bem como ocorreu em outubro. Para finalizar reforçou que a
inflação ainda é uma preocupação, devido ao encerramento das medidas provisórias que
cortaram impostos de produtos administrados, com isso a precificação da queda dos ju-
ros ainda está bem indefinida.  Não havendo mais considerações o Sr. André pautou a
aprovação dos referidos relatórios, sendo os mesmos aprovados por unanimidade (ANE-



XO I). Continuando, o Sr. André passou novamente a palavra para o Sr. Rodrigo apre-
sentar o assunto referente a: 5 - Deliberação sobre a Política de Investimentos 2023:
No que se refere a PAI 2023, o Sr. Rodrigo, primeiramente teceu comentários sobre sua
estrutura. Apresentou para os conselheiros o sumário e reforçou que o modelo do docu-
mento seguiu a minuta apresentada pela Crédito e Mercado, com a adição dos pontos de
principal relevância para a gestão do IPREVSANTOS. Nestes itens, destacou a política
de Credenciamento, a política de limites e alçadas e as políticas de riscos e contingên-
cias.  Seguindo,  foi  apresentado  a  meta  de  investimentos  para  o  próximo  ano  de
IPCA+5,32%. Este indicador foi  o resultado da nova metodologia de cálculo para a
meta atuarial, decorrido de atualizações legais, devidamente explicado pelo Sr. Rodrigo.
Continuando, o Coordenador expôs o quadro da estratégia de alocação dos investimen-
tos para o no 2023. Neste sentido, informou que, em comparação com o ano de 2022, o
percentual de renda fixa aumentou, principalmente, devido as alocações em títulos pú-
blicos e ativos de crédito privado (letras financeiras). Assim os percentuais apresentados
permitem que o Instituto mantenha a carteira diversificada e aproveite oportunidades
para adquirir ativos que cumpram a meta atuarial por período mais extensos. Neste item,
o Sr. Rodrigo ressaltou que, em atendimento a solicitação do Presidente do Conselho
Fiscal em reunião realizada na data de 29/11/22, aumentou o limite superior nas aloca-
ções atreladas aos títulos públicos, devido as oportunidades de compra dentro da meta
atuarial vigente. Elencou que achou pertinente a proposta do Sr. Laércio mas que faz-se
necessário análise do presente Conselho para aprovação. Finalizada a apresentação, o
Sr. André abriu para comentários e aprovação. Em deliberação, por unanimidade, a Po-
lítica de Investimentos de 2023 foi aprovada com a alteração proposta pelo Sr. Laércio.
Sem mais deliberações sobre a presente pauta, o Sr. André passou para o último item de
discussão: 6) Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal / Ba-
lanço dos Investimentos / Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros): O Sr.
André abriu a pauta perguntando aos presentes sobre a data da próxima reunião ordiná-
ria para o mês de dezembro do corrente, tendo em vista os jogos da copa do mundo e a
alteração  dos  horários  de  trabalho.  Em deliberação  os  presentes  deliberaram  que  a
próxima reunião ordinária será dia 14/12/22, às 14h00, de forma remota. A Sra. Elizabe-
th pediu a palavra e perguntou sobre a posse do Analista Previdenciário – perfil de in-
vestimentos. Em resposta o Sr. Rui disse que o primeiro candidato desistiu da vaga e
que o segundo classificado, no ato da posse, solicitou prorrogação de 30 dias para início
do exercício e que, vencido o prazo, protocolou pedido de prorrogação por mais 30 dias.
Porém, intempestivamente. Disse ainda que, independente do prazo ter expirado, não é
de interesse da administração postergar o início de exercício, assim, indeferiu o pedido.
Esclareceu que está aguardando o prazo legal para eventual contraditório do candidato
para que possa dar prosseguimento a convocação do terceiro colocado. A Sra. Rosimei-
re pediu a palavra e perguntou se há novidades sobre o assunto pertinente ao Fundo
LSH e a investigação por parte da Polícia Federal. Em resposta o Sr. Rui disse que, até a
presente data, não recebemos mais notificações. A Sra. Daniele pediu a palavra e escla-
receu aos presentes que foi providenciada a vistoria por parte da Defesa Civil junto a fa-
chada do imóvel da Rua do Comércio nº 103/105 – Centro, e que tão logo o laudo seja
encaminhado, dará ciência aos membros para o prosseguimento quanto a deliberação
das próximas providências. Retomando a palavra o Sr. André agradeceu as todos os pre-
sentes e perguntou se existia mais algum assunto a ser discutido, sendo deliberado por
todos que não. Sem mais considerações deu a presente reunião por encerrada. A próxi-
ma reunião ordinária foi marcada para o dia 14/12, às 14h00, de forma remota. A pre-
sente ata foi registrada pela Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva e será enviada aos
Srs. Conselheiros para ser lida, aprovada e será assinada pelos presentes. 



ANEXO I



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

SETEMBRO E OUTUBRO /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. 


