
NONA 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 29 DE ABRIL DE 2020. 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 14h00min a reunião 
foi iniciada por meio da ferramenta Zoom, devido a pandemia COVID-19 e estado de 
emergência do país. O Conselho reuniu-se para tratar das seguintes pautas: 1 - Leitura e 
aprovação da ata da reunião ordinária anterior; 2 - Credenciamento de Fundo de 
Investimento; 3 - Acompanhamento do Plano Plurianual; 4 - Investimentos 
(Atualização); 5 - Assuntos gerais (Acompanhamento Trimestral: Plano Estratégico 
/ Tático, Estudos Atuariais e Plano de Custeio). Estavam conectados para participarem 
da reunião o  Sr. André Cheutchuk, Presidente do Conselho de Administração, Sra. 
Rosimeire Lyra dos Santos; Sra. Rosandra Elizabeth Padron Armada, Sr. Alexandre 
Manetti, Sr. Diego de Souza Mendes, Sr. Josias Aparecido Pereira da Silva, Sra. 
Elizabeth Galdino Mestre, Sra. Neide Gravato da Silva e Sra. Eliana Rocha de Lima . E 
por parte do Instituto o Sr. Rui de Rosis Junior, Presidente do IPREVSANTOS e a Sra. 
Daniele Orgem Fernandes da Silva. O Sr. Carlos Augustus Mauá justificou sua ausência 
por não ter conseguido conexão em tempo hábil. O Sr. André abriu a reunião fazendo a 
leitura das pautas a serem discutidas. 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 e passar para as aprovações. Todos os membros presentes 
concordam e aprovaram a ATA da reunião do dia 25/03/2020. Assim, o Sr. André 
passou para o próximo item da pauta: 2 - Credenciamento de Fundo de Investimento: 
O Sr. Rui apresentou 01 (um) processo para credenciamento de Instituição 
Administradora de Fundos de Investimentos, a saber: BANCO BNP PARIBAS 
BRASIL S.A. CNPJ 01.522.368/0001-82, Processo administrativo nº 84067/2019-54. 
Ressaltou que o processo foi devidamente habilitado pelo Comitê de Investimentos do 
Instituto, conforme ATA de reunião realizada em 25/03/20 (cópia anexa). O Sr. André 
abriu a votação aos membros para homologação do processo apresentado, sendo 
deferido por todos os presentes. Uma vez homologado o processo apresentado, o Sr. 
André passou para o item: 3 - Acompanhamento do Plano Plurianual: O Sr. Rui 
iniciou falando sobre o Plano Plurianual - PPA. Disse que o documento já está em fase 
de finalização e que será encaminhado à Prefeitura de Santos. Explicou que é um 
documento elaborado em conjunto com a Prefeitura em decorrência da elaboração do 
orçamento anual. Ressaltou que estamos fazendo um PPA mais “realista” no que tange 
as despesas e receitas do Instituto, levando em consideração, principalmente, a aumento 
de custo da folha de pagamento do IPREVSANTOS e que encaminhará o documento 
para apreciação do Conselho. Por fim explicou que na elaboração de um PPA mais 
voltado a realidade existe a expectativa de uma diminuição de nossa reserva de 
contingência. Não havendo perguntas, o Sr. André passou para o quarto item da pauta: 4 
- Investimentos (Atualização): O Sr. Rui falou que em decorrência do momento atual 
da economia mundial não houveram movimentações em nossa carteira. Sobre a 



rentabilidade apurada no mês de Março/20, explicou que tivemos cerca de - 10,61% 
(rentabilidade negativa) na carteira do Instituto, e que as aplicações em renda variável 
foram as que sofreram maior volatividade. Em referência as movimentações futuras, diz 
entender que não é o ideal que ocorram agora, pois poderíamos realizar perda efetiva de 
recursos.  A Sra. Rosandra perguntou onde estão sendo investidos os novos valores que 
chegam ao Instituto. O Sr. Rui explicou que os novos recursos estão sendo aplicados em 
Fundos CDI, pelo momento econômico atual, visando maior proteção. Em relação à 1ª 
MASSA, falou que as reservas do Fundo Especial foram utilizadas na integralidade, 
mas ressaltou que a Prefeitura transferiu ao Instituto, de forma integral, os valores da 
insuficência e que o Secretário de Finanças já está ciente que o repasse de integralidade 
da insuficiência deverá ocorrer por mais alguns meses. O Sr. Rui também explicou 
rapidamente a dinãmica do Fundo Especial aos membros presentes. Finalizando disse 
que precisamos aguardar o recomposição do Fundo Especial. O Sr. André retomou a 
palavra e perguntou aos presentes se havia mais alguma consideração a ser feita sobre 
essa pauta, sendo deliberado por todos que não. Passou assim para o último item da 
pauta:  4 - Assuntos gerais:  O Sr. Alexandre pediu a palavra e perguntou ao Sr. Rui 
sobre o andamento das questões ordinárias do Instituto (atendimento, abertura de 
processo etc). O Sr. Rui esclareceu que os trabalhos estão ocorrendo sem nenhuma 
paralisação, e que os atendimentos estão sendo concretizados via telefone e e-mail. O Sr. 
Josias perguntou sobre a existência de alguma providência por parte dos órgãos de 
controle no que tange a alteração da meta atuarial para esse exercício. O Sr. Rui 
esclareceu que, até a presente data, não há novidades sobre qualquer modificação das 
metas exigidas. Ressaltou que já fez uma sugestão às associações de Previdência quanto 
a elaboração de um documento de justificativa quanto ao provavél não alcance da meta 
atuarial por parte dos RPPSs. A Sra. Rosemeire perguntou sobre o andamento do 
concurso. O Sr. Rui respondeu que em face ao Planejamento Estratégico do Instituto 
alguns trâmites não pararam. O concurso está suspenso, mas a obra de reforma da nova 
sede e a implantação do novo sistema de folha de pagamento estão em andamento. O Sr. 
Rui falou sobre o estudo atuarial referente ao exercício de 2019 e propôs aos membros 
análise quanto a apresentação do mesmo, uma vez que poderá ser feita pela Plataforma 
Zoom ou aguardar a normalização da situação COVID - 19 para que seja feita de forma 
presencial. O Sr. André pediu para os membros analisarem e se manifestarem na 
próxima reunião ordinária. Em referência ao curso de capacitação que foi suspenso, a 
Sra. Rosandra propôs que os mesmos sejam feitos via platforma online. Tal proposta foi 
aceita pelos presentes e a Sra. Daniele ficou de entrar em contato com a empresa para 
operacionalizar os procedimentos, com posterior envio via e-mail aos membros para 
deliberação quanto as datas. O Sr. Diego pediu a palavra e fez dois questionamento 
sobre os dados constantes no Relatório Gerencial referente ao mês de Março/20, a saber: 
No item:  MAT.PERMANENTE/AQUIS.IMÓVEL/OBRAS o valor dobrou em 
referência ao mês de Fevereiro/20 e no item: CONSIGNAÇÕES também há uma 
variação entre os meses de Fevereiro e Março/20, onde os valores quase triplicaram em 
Março. O Sr. Rui solicitou que o Sr. Diego encaminhasse as considerações via e-mail 
para análise e explicações por parte do Departamento Financeiro a todos os membros. O 
Sr. André  perguntou aos membros sobre a existência de demais assuntos a serem 



discutidos na presente reunião, sendo deliberado que não. Sem mais assuntos a serem 
tratados, o Presidente do Conselho de Administração deu a mesma por encerrada. A 
próxima reunião foi marcada para o dia 27/06, às 14h00, com futura deliberação via e-
mail sobre o local de realização. A presente ATA foi registrada pela Sra. Daniele Orgem 
Fernandes da Silva, Coordenadora Financeira do IPREVSANTOS e será enviada aos 
Srs. Conselheiros para ser lida, aprovada e será assinada pelos presentes. 
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