
ATA  DA  VIGÉSSIMA  SEXTA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  FISCAL
(MANDATO  2019  –  2023)  DO  INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA  SOCIAL  DOS
SERVIDORES  PÚBLICOS  MUNICIPAIS  DE  SANTOS  –  IPREVSANTOS,
REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022.

Aos vinte e oito dias do mês de junho 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  das  atas  dos  meses  anteriores;  2)
Relatório de Investimento - Maio de 2022; 3) Portaria 1467/2022 (Futuro impacto nos trabalhos
do Conselho Fiscal);  4) Assuntos Gerais.  Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Sr.
André Luiz Helfstein do Rosário Souza, Sr. Marco Aurélio Dias Ferreira, Sr. Sérgio Hideki
Nagao, Sra. Teresa Cristina Borges de Campos 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 e a Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva. O Sr. André
tomou a palavra e assumiu interinamente a presidência do Conselho Fiscal na presente reunião,
face a ausência do Sr. Laércio Florêncio de Carvalho e do Sr. Vandré Cabral Bezerra, ambos
por motivo de férias. Continuando, o Sr. André iniciou a presente reunião passando para as
deliberações da primeira pauta: 1) Aprovação das atas dos meses anteriores: O Sr. André
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. Ainda sobre o presente assunto, o Sr. André
ressaltou  que  face  a  ausência  de  02  (dois)  membros  titulares  do  presente  conselho,  a
apresentação do parecer final sobre os balanços do Instituto referentes ao ano de 2021 ficou
prejudicada para a presente reunião, conforme registrado na ata da última reunião extraordinária
do  Conselho,  realizada  em  31/05/2022.  Assim,  propôs  que  a  referida  leitura  seja  feita  na
próxima reunião ordinária, agendada para 26/07/2022. O Sr. Rui pediu a palavra propondo que,
em decorrência de estarmos na iminência da realização de auditoria do exercício de 2021 por
parte  do  TCESP,  caso  haja  alguma  solicitação  pertinente  a  apresentação  de  aprovação  das
contas,  solicitará  uma  reunião  extraordinária  para  a  referida  apresentação.  Em deliberação,
todos  os  presentes  concordaram  com  a  proposta  apresentada  pelo  Presidente  do  Instituto.
Continuando, o Sr. André passou para segundo item da pauta: 2) Relatório de Investimento -
Maio de 2022:  O Sr. André lembrou 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). Ainda
com a palavra o Presidente interino passou a palavra para o Sr. Rui explanar sobre o terceiro
item da pauta: 3) Portaria 1467/2022 (Futuro impacto nos trabalhos do Conselho Fiscal):  O
Sr. Rui explicou que a referida Portaria consolidou as regras que já estavam em vigor no âmbito
federal.  Continuando disse que os assuntos pertinentes as regras atuarias e de investimentos
sofreram poucas alterações. Ressaltou ainda que desde 2019 existe a possibilidade legal dos
RPPS trabalharem com meta atuarial mais baixa, porém, sob seu entendimento, isso provoca a
antecipação de um problema, uma vez que não há nenhuma certeza de que o batimento de meta
atuarial no ano irá garantir verba para pagamento de benefícios no futuro. Em referência as
novidades  da  Portaria  1467/2022,  explicou  que  agora  os  Regimes  de  Previdência  poderão
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aumentar seu percentual de meta atuarial, e esse fato traz um grande avanço pois permite que
consigamos postergar o problema de falta de recursos,  tendo mais tempo para  uma melhor
gestão de benefícios e para a busca de novas ideias que tragam captação de mais recursos aos
cofres do Instituto.  Novamente com a palavra o Sr. André agradeceu as explicações do Sr. Rui
e perguntou aos presentes se gostariam de fazer alguma consideração sobre o presente tema. O
Sr.  Cristiano  pediu  a  palavra  e  perguntou  ao  Sr.  Rui  se  a  compensação  previdência
(COMPREV)  estava  ocorrendo.  Em  resposta  o  Sr.  Rui  disse  que  sim,  ressaltando  que
recentemente houve uma alteração no sistema do INSS que trouxe mais agilidade na análise dos
processos e, consequentemente, mais rapidez nas devolutivas. Exemplificou esse fato dizendo
que no mês de maio/22 o Instituto recebeu 2 milhões  de reais  de COMPREV referentes  a
processos que estavam há anos para serem analisados. Disse, ainda, que para o presente mês,
está previsto a entrada de 3 a 5 milhões de reais nos cofres do Instituto, pertinentes também a
compensação previdenciária. Ainda com a palavra o Sr. Rui ressaltou que já foi autorizada a
compensação previdenciária  entre  os  regimes  próprios,  e  esse  fato  é  de  suma importância.
Pontuou, ainda, que faz-se necessário uma política de conscientização dos servidores ativos para
que as averbações sejam realizadas, pois além de contribuírem para uma maior fidedignidade
dos dados atuariais,  também contribuirão para  facilitar  as  futuras  compensações.  Sem mais
considerações sobre o presente assunto o Sr. André continuou a reunião passando para a última
pauta  pertinente  aos  Assuntos  Gerais: O  Sr.  Marco  pediu  a  palavra  e  sugeriu  que  fosse
estudado um meio de divulgação aos servidores ativos sobre a importância da averbação do
tempo  de  serviço  junto  à  Prefeitura  de  Santos.  O  Sr.  Rui,  em  resposta,  disse  que  já  está
trabalhando na implantação de canais de comunicação, como conteúdos explicativos em vídeos
e criação de Newsletter. Novamente com a palavra o Sr. André perguntou se algum membro
gostaria de propor algum assunto para discussão, sendo deliberado que não. Em seguida o Sr.
André agradeceu a presença de todos, lembrando os presentes sobre o agendamento da próxima
reunião ordinária para o dia 26/07/22, às 10h00, na sede do Instituto.  Sem mais assuntos, o
Presidente  do  Conselho  Fiscal  deu  a  mesma  por  encerrada  às  11h17.  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.
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ANEXO I

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

MAIO/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. 
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