
TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 19 DE AGOSTO DE 
2020. 

Aos dezenove dias do mês de agosto 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 - 
Credenciamento de Fundo de Investimento (Processo n. 29.907/2020-96); 2 - 
Apresentação e Deliberação sobre o Sistema Antissuborno e 3 - Apresentação e 
Deliberação sobre a Certificação Pró Gestão Nível III no que tange as competências do 
Conselho de Administração (Plano de Trabalho; Cronograma de reuniões; Relatório de 
Prestação de Contas). Estavam presentes na reunião o  Sr. André Cheutchuk, Presidente 
do Conselho de Administração, Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Sr. Luiz Francisco dos 
Santos, Sr. Alexandre Manetti, Sra. Elizabeth Galdino Mestre, Sra. Rosimeire Lyra dos 
Santos, Sr. Diego de Souza Mendes, Sra. Alcione de Araujo Simões, Sra. Eliana Rocha 
de Lima, Sra. Dulcinéia Aparecida Guimarães, Sr. Josias Aparecido Pereira da Silva e o 
Sr. Carlos Augustus Mauá. Presentes também por parte do Instituto o Sr. Rui de Rosis 
Junior, Presidente do IPREVSANTOS, a Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva e o Sr. 
Jean Viana de Lima. Presente também a Sra. Natascha Cima, da empresa NT CIMA 
Serviços Ltda - EPP. O Sr. André abriu a reunião fazendo a leitura das pautas a serem 
discutidas. Ato continuo abriu para deliberação sobre o primeiro assunto da pauta :1 - 
Credenciamento de Fundo de Investimento (Processo n. 29.907/2020-96): O Sr. Rui 
pediu a palavra e apresentou aos membros o processo físico com os documentos de 
credenciamento, lembrando que tais documentos foram encaminhados via e-mail para 
análise dos conselheiros. Explicou sobre o Fundo AXA WF Framlington Digital 
Economy Advisory Fundo de Investimento em cotas de Fundos de Investimento Ações 
Investimento no exterior - CNPJ nº 35.002.482/0001-01 e disse que toda documentação 
já foi analisada e habilitada pelo Comitê de Investimentos do Instituto. O Sr. André 
abriu para deliberação e a Sra. Elizabeth perguntou sobre algumas considerações 
constantes na ATA do Comitê encaminhada aos membros. O Sr. Rui esclareceu os 
questionamentos e, em seguida, a Sra. Dulcinéia questionou se os membros do Comitê 
não ficaram em dúvida sobre o pouco tempo de existência do Fundo. O Sr. Rui explicou 
que a autorização para que os RPPS investissem em fundos internacionais é recente, 
explicando brevemente sobre o funcionamento desses fundos.   O Sr. Alexandre pediu a 
palavra e fez considerações sobre o mercado de investimento atual. O Sr. André 
retomou a palavara e perguntou aos membros se todas as dúvidas sobre esse assunto já 
tinham sido sanadas, sendo deliberado por todos os presentes que sim. Assim, o Sr. 
André abriu para votação quanto a homologação do credenciamento do Fundo AXA 
WF Framlington Digital Economy Advisory Fundo de Investimento em cotas de Fundos 
de Investimento Ações Investimento no exterior - cnpj 35.002.482/0001-01, sendo 
aprovado a homologação por unanimidade. Continuando, o Sr. André passou para o 
segunto item da pauta: 2 - Apresentação e Deliberação sobre o Sistema 



Antissuborno: O Sr. Rui começou explicando sobre o sistema antissuborno adotado 
pelo Instituto, passando em seguida a palavra para a Sra. Natascha Cima, responsável 
pela prestação dos serviços de desenvolvimento e implementação de Sistema de Gestão 
Antissuborno, de acordo com os requisitos da norma ABNT NBR ISO 37001:2017.  A 
Sra. Natascha elencou rapidamente de como foram feitas as análises dos procedimentos 
adotados pelo Instituto. Explicou que a metodologia utilizada foi por meio de 
verificação dos mapeamentos e manualiações dos documentos e processos existentes no 
Instituto e entrevistas com os servidores. A partir daí diagnosticou os princípais pontos 
críticos que foram objeto de adequações e ajustes para o devido cumprimento da norma 
e futura certificação. Após, fez uma apresentação dos procedimentos adotados para a 
devida análise crítica por parte do presente Conselho de Administração. O Sr. 
Alexandre pediu a palavra e perguntou de que maneira essa análise crítica seria feita 
pelos membros. A Sra. Natascha explicou que a análise crítica abrange o conhecimento 
por parte do conselho das ações que foram tomadas para a obtenção do certificação 
antissuborno. O Sr. Alexandre pediu para que o Sr. Rui explicasse sobre essas ações. O 
Sr. Rui esclareceu que o Instituto instaurou um sistema de Compliance que, em 
conjunto com a Sra. Natascha, mapeou todo os procedientos administrativos e 
financeiros executados e que, como resultado disso, foram feitas adequações para 
atendimento a norma de certificação, como, por exemplo,  revisão do Código de Ética 
do Instituto e criação de documento que ateste bons antecedentes dos servidores. O Sr. 
Rui lembrou que após análise da auditoria, poderemos ser o segundo órgão público do 
Brasil, primeiro Instituto de Previdência, com certificação de sistema antissuborno, e 
que isso é de extrema importância, uma vez que gerará uma maior segurança 
institucional. O Sr. Jean pediu a palavra e explicou sobre a existência do compliance 

officer no  Instituto, que tem como competência atuar de maneira ativa no controle do 
efetivo emprego da política antissuborno. Explicou que ele está atuando nessa área e 
que será o responsável pelo recebimento e demais providências cabíveis quanto a 
ocorrência de  eventuais denúncias. O Sr. Alexandre pediu a palavra e parabelizou o Sr. 
Rui pela iniciativa de implementação do referido sistema e ressaltou sua satisfação em 
razão de tal medida ter sido proposta pela própria diretoria executiva. A Sra. Natascha 
lembrou que a auditoria é feita anualmente para verificação quanto a continuidade de 
atendimento às normas para revalidação da certificação. O Sr. Rui pediu novamente a 
palavra e explicou que todos os fatos ocorridos junto ao sistema de compliance serão 
objeto de relatório de governança e que todas as eventuais ocorrências serão listadas. 
Explicou também que o relatório de governança atualmente é feito semestralmente, mas 
que já está estudando alterar a periodicidade de elaboração para trimestral. A Sra. 
Elizabeth perguntou sobre o acesso aos relatórios de governança do Instituto. O Sr. Rui 
disse que os referentes ao exercício de 2019 estão disponíveis no site, e que o referente 
ao primeiro semestre de 2020 será apresentado ao presente Conselho. Explicou também 
que na elaboração dos futuros relatórios irá incluir mais informações voltadas ao 
sistema antissuborno. A Sra. Natascha pediu a palavra e falou sobre a necessidade de 
deliberação do Conselho de Administração sobre a implantação do sistema antissuborno 
no IPREVSANTOS. O Sr. André retomou a palavra e disse entender ser de fundamental 
importância a atitude do Sr. Rui em implantar esse sistema. Em continuidade, abriu a 



presente discussão para deliberação dos membros presentes. A Sra. Elizabeth elencou 
que as exigências que abrangem o sistema antissuborno oficializa a conduta da maioria 
dos servidores públicos, e manifestou seu acordo pelo prosseguimento. Ato contínuo 
todos os demais membros presentes se manifestaram pela aprovação, sendo deliberado 
por unanimidade a Análise Crítica efetuada pelo Conselho de Administração, sobre a 
implantação do Sistema Antissuborno no IPREVSANTOS. O Sr André passou assim 
para discussão do último item da presente pauta: 3 - Apresentação e Deliberação sobre a 
Certificação Pró Gestão Nível III no que tange as competências do Conselho de 
Administração (Plano de Trabalho; Cronograma de reuniões; Relatório de Prestação de 
Contas): O Sr. Rui explicou sobre as medidas necessárias a serem adotadas pelo 
Instituto para a certificação nível III do Programa Pró Gestão. Passou em seguida a 
palavra para o Sr. Jean que falou sobre os requisitos exigidos do Pró Gestão que são de 
competência do Conselho de Administração. O Sr. Rui esclareceu que a maioria dos 
requisitos exigidos já estão sendo atendidos, mas que ainda restam alguns que precisam 
ser estruturados. O Sr. Jean retomou a palavra e perguntou ao Sr. André, Presidente do 
Conselho de Administração, sobre a existência de Plano de Trabalho; Cronograma de 
reuniões e Relatório de Prestação de Contas.  O Sr. André esclareceu que já existe um 
Plano de Trabalho elaborado e que está em processo de reestruturação para que esse 
documento seja apresentado em forma de agenda. Elencou ainda sobre a existência de 
cronograma de reuniões e agenda dos cursos com participação dos membros do 
conselho. O Sr. Jean solicitou, então, que todas as informações e documentos já 
existentes sejam encaminhados para ele, para posterior publicação no site do Instituto. 
Disse ainda que encaminhará ao Sr. André um modelo de relatório para preenchimento 
e posterior envio das ações do planejamento de trabalho do conselho. O Sr. André falou 
que irá elaborar os documentos solicitados e encaminhará para análise e deliberação dos 
demais membros. O Sr. Luiz pediu a palavra e perguntou se, com a certificação nível III 
do Pró Gestão, existirão outras obrigações exigidas em referência ao Conselho de 
Administração. O Sr. Rui explicou que sim, e que essas exigências abrangem a 
necessidade de algumas certificações por parte dos membros mas, face a isso, temos a 
necessidade de fazer algumas alterações legais para sedimentar os requisitos exigidos. O 
Sr. Rui lembrou que administrativamente também existem outros requisitos exigidos a 
serem cumpridos, e que já estão em andamento os procedimentos para atendimento das 
exigências. O Sr. Rui finalizou dizendo que com o preenchimento desses requisitos e a 
futura certificação nível III só teremos vantagens para a administração, como melhor 
governança e acesso a percentuais melhores de investimentos. Com a palavra o Sr. 
André perguntou se havia algum outro assunto a ser tratado na presente reunião, sendo 
deliberado por todos os presentes que não.  Sem mais assuntos o Presidente do 
Conselho de Administração deu a mesma por encerrada, sendo que a próxima reunião 
ordinária está marcada para o dia 30/09, 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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