
ATA DA TRIGÉSSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
FISCAL  (MANDATO  2019  –  2023)  DO  INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA
SOCIAL  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  MUNICIPAIS  DE  SANTOS  –
IPREVSANTOS, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022.

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2022, com início às 10h15 horas, a reuni-
ão 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 das atas
dos meses anteriores; 2) Releitura do Parecer 05/2022; 3) Relatório de ouvidoria - julho
agosto e setembro de 2022 (Jean). 4) Relatório de Investimento - setembro e outubro
de 2022 (Rodrigo); 5) Política de Investimentos 2023 (Rodrigo); 6) Contratos e Relató-
rios Gerenciais do 3º trimestre de 2022 (Respostas recebidas do Iprev); 7) Assuntos Ge-
rais. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Sr. Laércio Florêncio de Carvalho,
Sr. Vandré Cabral Bezerra e a Sra. Teresa Cristina Borges de Campos. Presentes tam-
bém, por parte do IPREVSANTOS, o Sr. Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior, Presidente
do Instituto, a Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva, o Sr. Rodrigo Brandão, Chefe da
CONFIN e o Sr. Jean Viana de Lima, Chefe da SAAF. O Sr. Laércio iniciou a presente
reunião passando para as deliberações da primeira pauta: 1) Aprovação das atas dos
meses anteriores: O Sr. Laércio ressaltou que as atas supracitadas foram encaminhadas
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) Releitura do
Parecer 05/2022:  O Sr. Laércio iniciou elencando que após as deliberações ocorridas
na reunião ordinária anterior, o Parecer nº 05/2023 teve a supressão do apontamento re-
ferente ao contrato 13/21, passando a redação final do último capítulo de nº 13/21 para
nº 12/21. Ressaltou que os demais itens se mantiveram sem alterações. Assim, o Presi-
dente do Conselho disse que enviará o novo documento para inclusão no site do Institu-
to. Continuando, passou a palavra para o Sr. Jean, que apresentará a próxima pauta refe-
rente ao Relatório de ouvidoria - julho agosto e setembro de 2022: O Sr. Jean iniciou
explicando que nos meses de Julho, Agosto e Setembro houveram solicitações de dife-
rentes tipos. Através do canal da Ouvidoria - IPREVSANTOS, foram 4 solicitações as
quais duas eram em relação a morosidade no fornecimento de declaração de dependen-
tes e a outra da demora na realização de análise de reversão de cota de pensão por mor-
te. O sr. Jean informou que nos dois casos o IPREVSANTOS disponibilizou o solicita-
do. As outras duas solicitações diziam respeito à não nomeação de aprovados em con-
curso público e a outra consistia em agência bancária estar com o sistema bancário ino-
perante, impossibilitando o beneficiário de realizar saques. O IPREVSANTOS, através
de sua Ouvidoria, informou ao candidato a uma vaga no quadro de servidores do Institu-
to que todos os atos de nomeações foram publicados no Diário Oficial da Cidade de
Santos. Já quanto ao beneficiário impedido de realizar saques, orientamos a ele registrar
esta inoperância de atendimento nos órgãos fiscalizadores, seja na própria Ouvidoria da
instituição financeira, seja no serviço disponibilizado pelo Bacen, que é encarregado de
verificar inconsistências nos serviços prestados pelos bancos comerciais. O Sr. Laércio
pediu a palavra e perguntou aos demais membros presentes se havia alguma deliberação
sobre a presente pauta, sendo deliberado por todos que não. Assim, em votação, os pre-
sentes, aprovaram o presente Relatório de Ouvidoria 3º Trimestre de 2022, por unanimi-
dade. Ato continuo o Sr. Láercio agradeceu as explicações do Sr. Jean e passou a pala-
vra para o Sr. Rodrigo, que apresentará as duas próximas pautas: 4) Relatório de Inves-
timento - 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% respec-



tivamente. Seguindo reforçou que as estratégias de alocação continuam focadas nos ati-
vos de renda fixa, principalmente nos que garantem a meta atuarial. Dessa forma a car-
teira  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, de-
vido ao encerramento das medidas provisórias que cortaram impostos de produtos admi-
nistrados, com isso a precificação da queda dos juros ainda está bem indefinida. Não ha-
vendo mais considerações  o Sr. Laércio pautou a aprovação dos referidos relatórios,
sendo os mesmos aprovados por unanimidade (ANEXO I). Continuando, o Sr. Laércio
passou novamente a palavra para o Sr. Rodrigo apresentar o assunto referente a Política
de Investimentos 2023: No que se refere a PAI 2023, o Sr. Rodrigo, primeiramente te-
ceu comentários sobre sua estrutura. Apresentou para os conselheiros o sumário e refor-
çou que o modelo do documento seguiu a minuta apresentada pela Crédito e Mercado,
com a adição dos pontos de principal relevância para a gestão do IPREVSANTOS. Nes-
tes itens, destacou a política de Credenciamento, a política de limites e alçadas e as po-
líticas de riscos e contingências. 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 investimentos 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 públicos 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 exten-
sos. Neste item, o Presidente do conselho fiscal, Sr. Laércio, pediu a palavra e propôs
um aumento do limite superior nas alocações atreladas aos títulos públicos, devido as
oportunidades de compra dentro da meta atuarial vigente. O Sr. Rodrigo agradeceu a
proposta e apresentará ao conselho administrativo e, caso aprovada a meta será modifi-
cada, sem prejuízo de aprovação do documento. Finalizada a apresentação, o Sr. Laércio
abriu para comentários e aprovação. Por unanimidade a Política de Investimentos de
2023, foi aprovada.  Continuando, o Sr. Láercio passou para as deliberações sobre  os
Contratos e Relatórios Gerenciais do 3º trimestre de 2022 (Respostas recebidas do
Iprev): Sobre o presente assunto esclareceu que em análise aos contratos encaminhados
pelo Instituto, surgiram algumas dúvidas que foram devidamente esclarecidas pelo DE-
AFI. esclareceu a divergência constante no número do contrato 13/22. Continuando, o
Sr. Laércio solicitou ao Sr. Rui que os contratos sejam sempre encaminhados para análi-
se do controle interno, visando assim mitigar a ocorrência de eventuais erros constantes
nos documentos. Em resposta o Sr. Rui agradeceu o Sr. Laércio e elencou que cobrará
mais rigor na elaboração dos contratos e afins. Novamente com a palavra o Sr. Laércio
mencionou a questão pertinente ao contrato do Banco do Brasil. Sobre esse assunto o
Presidente do Conselho ressaltou sua preocupação quanto ao fato de que o objeto do
contrato celebrado junto ao Banco do Brasil é idêntico ao do contrato celebrado com o
Santander. Ressaltou que o Santander, como detentor dos direitos desses créditos, pode-
ria, em algum momento, mover ação judicial contra o Instituto sob a alegação de quebra
de contrato exclusivo. O Sr. Rodrigo pediu a palavra e explicou que o contrato junto ao
Banco do Brasil abrange os créditos oriundos de depósitos judiciais e que, à época da
contratação do Santander, este não possuía agências na totalidade do território nacional,
o que ocasionou a necessidade de alguns beneficiários em receber seus proventos junto
ao Banco do Brasil, que possui agências em todo o país, inclusive junto a alguns postos
dos correios. Continuando, o Sr. Rodrigo elencou que após as primeiras considerações
do conselho em referência a esse tema, o Instituto providenciou a regularização dos be-



neficiários que recebiam junto a Banco do Brasil para que os mesmos providenciassem
a abertura de conta junto ao Santander. Retomando a palavra o Sr. Laércio disse enten-
der as colocações do Sr. Rodrigo, porém reafirmou a necessidade de adequação na cláu-
sula pertinente ao objeto de contrato junto ao Banco do Brasil. Em resposta o Sr. Rui
disse que irá verificar junto ao contrato do Santander as cláusulas constantes sobre os
créditos da folha de pagamento, bem como irá estudar uma alteração na cláusula perti-
nente aos serviços contratados junto ao Banco do Brasil, visando assim restringir as hi-
póteses de utilização dos créditos bancários. O Sr. Laércio agradeceu ao Sr. Rui e disse
que, juntamente com os demais membros, ficará no aguardo das providências por parte
do Instituto. Continuando, passou para o último item da pauta: 7) Assuntos Gerais: O
Sr. Laércio abriu a pauta perguntando aos presentes sobre a data da próxima reunião or-
dinária 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 15/12/22, às 10h00. Em seguida perguntou se algum
membro tinha mais alguma consideração a fazer, sendo deliberado pelos presentes que
não. Finalizando o Sr. Laércio agradeceu a presença de todos e o agendamento da próxi-
ma reunião ordinária foi confirmado para o dia 15/12/22 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. unior e será enviada aos Srs. Conselheiros
para ser lida, aprovada e 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. 


