
TRIGÉSSIMA  QUINTA  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 06 DE JULHO DE
2022.

Aos seis dias do mês de julho 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 e aprovação do relatório de investimentos ref. Maio de 2022; 3 - 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,  Sra.  Neide  Gravato,  Sr.
Alexandre Manetti,  Sra.  Gabrielle Leonel Gonçalves,  Sr. Luiz Francisco dos Santos,
Sra.  Elizabeth  Galdino Mestre,  Sra.  Eliana  Rocha de Lima,  Sra.  Alcione de Araujo
Simões  e  Sra.  Rosimeire  Lyra  dos  Santos.  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 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 e aprovação do relatório de investimentos ref. Maio de 2022:
O Sr. André ressaltou que o relatório de investimento referente ao mês de maio de 2022
já havia sido encaminhado com antecedência passando, em seguida, a palavra para o Sr.
Rodrigo que iniciou comentando que a rentabilidade da carreira ano mês foi positiva.
Este fato se deu, principalmente, ao trabalho de diversificação e escolha de estratégias
de renda fixa para o ano de 2022. Existe, hoje, a possibilidade de compra de títulos
acima da meta atuarial e é com esse objetivo que as realocações estão e serão realizadas.
O mercado ainda está bastante incerto,  principalmente devido a inflação global e as
dúvidas em relação as cadeias econômicas de diversos produtos, por conta do conflito
na  Europa.  Desta  forma,  mesmo  com  um  mês  positivo  e  ano  ainda  deve  gerar
volatilidade nos resultados da carteira. Para finalizar, o Sr. Rodrigo destacou a inserção
de  dois  novos  itens  no  relatório,  a  pedido  do  Conselho  de  Administração.  Tabela
consolidada da posição de títulos públicos, separados por massa e por marcação do ativo
e Tabela com um resumo da principal característica de cada fundo e/ou ativo investido
pelo Instituto.  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  a  Sra.  Elizabeth
propôs ao Sr. André que os demais membros conseguissem abrir as reuniões para se
comunicarem mais facilmente entre si, devido ao fato ocorrido da semana anterior, onde
por motivos de força maior o Sr. André não conseguiu participar da reunião e a mesma
precisou ser adiada para a presente data. Com a palavra o Sr. Rui concordou com a
proposta da Sra. Elizabeth e ressaltou também a importância de mais alguns membros
serem habilitados  para o envio de mensagens no grupo de informações  do presente
Conselho, facilitando, assim, a rápida comunicação. O Sr. Alexandre, com a palavra,
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complementou  a  fala  do Sr.  Rui  propondo,  ainda,  que  um servidor  pertencente  aos
quadros do Instituto também seja habilitado para o envio de mensagens, fortalecendo
ainda mais a comunicação.  Continuando o Sr.  Alexandre propôs,  também,  a análise
quanto a viabilidade de contratação da versão paga da ferramenta Zoom, para acesso a
mais recursos e sem limitação de tempo. Em resposta o Sr. Rui disse que a contratação
de ferramentas tecnológicas envolve vários fatores burocráticos pertinentes a regras de
licitação,  porém,  disse  que  irá  analisar  sobre  a  possibilidade  de  atendimento  dessa
demanda. Sem mais deliberações sobre o presente assunto a Sra. Neide pediu a palavra
e perguntou sobre o andamento da implantação do simulador  de aposentadoria.  Em
resposta o Presidente do Instituto esclareceu que os testes finais iriam ocorrer em data
posterior  a  realização  da presente  reunião,  ou seja,  em 07/07/22,  e  que na próxima
reunião ordinária daria um retorno aos membros sobre a implantação. Antes de finalizar
a reunião o Sr. André passou a palavra para o Sr. Alexandre que noticiou aos membros
presentes  sobre  a  aprovação  pela  Câmara  dos  Deputados  de  projeto  que  autoriza  a
concessão de empréstimo consignado para beneficiários de programas sociais, e que tal
projeto prevê, ainda, o aumento de margem, que passará a ser de 40%. Em continuidade
o  Sr.  Alexandre  disse  entender  que  precisamos  ter  um  olhar  de  cautela  frente  a
instituições financeiras que aderirem tal procedimento. Ainda com a palavra propôs que
o  IPREV  não  tivesse  aplicações  em  bancos  que  aderissem  a  essa  modalidade  de
empréstimos. Em resposta o Sr. Rui ponderou a necessidade de aguardar a votação para
avaliar a situação. A Sra. Neide, com a palavra, ponderou a factibilidade dessa atitude se
todos  os  bancos  aderissem.  Bem como  se  íamos  retirar  o  dinheiro  aplicado  desses
bancos antes do vencimento dos títulos causando ônus ao IPREV. Novamente com a
palavra o Presidente do Instituto sugeriu aguardar a próxima votação junto ao Senado
Federal  e  eventual  sanção presidencial  para  estudarmos  a  possibilidade  do  Instituto
tomar alguma providência em relação a esses fatos apresentados. 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  ordinária  foi
marcada para o dia 27/07, 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. 
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ANEXO I

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

MAIO/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. 
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