
SÉTIMA 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 27 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 14h00min, na 

sala de reuniões do IPREVSANTOS, o Conselho de Administração do Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos - IPREVSANTOS, 

reuniu-se com as seguintes pautas: 1- Leitura e aprovação da ATA da reunião ordinária 

anterior; 2- Deliberação sobre as principais funções e requisitos do Conselho (obtidas 

no curso de capacitação dos conselhos, conforme Lei Federal nº 9.717/98 e 13.846/19);  

3 - Deliberação sobre o parecer jurídico do IPREVSANTOS em relação as ações do 

Instituto (visto o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Balanço Geral 

do Exercício de 2018 face ao IPREVSANTOS); 4 - Deliberação sobre o acesso às 

funcionalidades disponíveis nos sistema web da plataforma de controle de investimentos: 

SIRU a todos os conselheiros, por meio de criação de usuários e senhas para 

acompanhamento da dinâmica dos investimentos realizados pelo IPREVSANTOS; 5 - 

Leitura da proposta e deliberação sobre as alterações  nas legislações dos Conselhos; 6 - 

Investimentos (atualização); 7 - Assuntos gerais (acompanhamento e verificação das 

obras da nova sede do IPREVSANTOS; deliberação sobre a atualização do site do 

Instituto e demais assuntos). Estavam presentes na reunião o  Sr. André Cheutchuk, 

Presidente do Conselho de Administração, Sr. Carlos Augustus Mauá, Sra. Gabrielle 

Leonel Gonçalves, Sra. Jaqueline Marco do Nascimento, Sr. Luiz Francisco dos Santos, 

Sr. Alexandre Manetti, Sr. Diego de Souza Mendes, Sra. Rosimeire Lyra dos Santos, 

Sra. Elizabeth Galdino Mestre e Sra. Neide Gravatto da Silva. E por parte do Instituto o 

Sr. Rui de Rosis Junior, Presidente do IPREVSANTOS e a Sra. Daniele Orgem 

Fernandes da Silva. Presentes também na reunião o Sr. Pedro Lemos da empresa 

ELOGROUP – DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA e a Sr. Natascha 

Cima, da empresa  NT - CIMA SERVIÇOS LTDA EPP. A reunião deu início com o Sr. 

Rui pedindo a palavra e solicitando a inclusão de mais dois itens na pauta, sendo: 1) 

Análise do Decreto de Avaliação de Desempenho e Gratificação por Desempenho de 

Atividade e 2) Apresentação da sra. Natascha dos procedimentos que estão sendo 

implantandos no Instituto para obtenção da Certificação Antissuborno. O Sr. André 

colocou em pauta a votação para inclusão de pautas propostas pelo Sr. Rui, sendo 

aprovada a inclusão por todos os membros presentes. O Sr. André continuou fazendo a 

leitura das demais pautas a serem discutidas.  1-Leitura e Aprovação da ATA da 
terceira reunião ordinária ocorrida em 27/01/2020: o Sr. André passou a leitura da 

Ata da reunião anterior, sendo aprovada e assinada por todos os membros presentes.  2- 
Análise do Decreto de Avaliação de Desempenho e Gratificação por Desempenho 
de Atividade:  O Sr. Pedro da empresa ELOGROUP iniciou sua explanação falando 

sobre a minuta do Decreto que avaliará o desempenho ds atividades dos servidores do 

Instituto, sobre como serão feitas as avaliações e o acompanhamento do desempenho 

dos novos servidores. O Sr. Alexandre pediu a palavra e perguntou sobre as avalições 

da lideranças. O Sr. Rui esclareceu que os cargos em comissão não terão avaliação mas 



que os servidores de estiverem exercendo Função Gratificada (lideranças) poderão ser 

avaliados, com cirtérios pré-definidos. Continuou explicando que as metas serão 

avaliadas levando em consideração todo o ambiente e possibilidades de trabalho dada 

aos servidores, uma vez que existem fatores externos alheios a vontade do servidor que 

podem prejudicar a execução dos trabalhos. O Sr. Diego pediu a palavra e ressaltou 

sobre a necessidade de parâmedtros transparentes quanto aos critérios de avaliação. O 

Sr. Rui e o Sr. Pedro concordaram com as ressalvas do Sr. Diego justificando que a 

transparência nos critérios de avaliação servem para inibir qualquer tipo de degradação 

nos mecanismos avaliativos. Não havendo mais perguntas o Sr. André retomou a 

palavra passando para o segundo item da pauta: 2- Apresentação da sra. Natascha dos 
procedimentos que estão sendo implantandos no Instituto para obtenção da 
Certificação Antissuborno: A Sra. Natascha, da empresa CIMA iniciou explicando 

sobre as fases de implantação do sistema antissuborno. Explicou sobre a primeira parte 

que abrange a análise dos procedimentos adotados pelo Instituto e sobre a necessidade 

da aprovação por parte do Conselho de Administração, sendo esse fato um dos 

requisitos da norma para obtenção da Certificação. Continuou explicando sobre o  

treinamento que será disponibilizado para todos os servidores do Instituto e que a 

implantação abrangerá processos de investigação e medidas disciplinares a serem 

definidas com posterior elaboração de objetivos indicadores. A Sra. Natascha ressaltou 

que o INMETRO é o organismo que fiscaliza as certificações e que a validade da 

certificação é de 03 (três) anos. Esclareceu que na próxima reunião será apresentada a 

Política Antissuborno para deliberação do Conselho de Administração quanto a 

aprovação. O Sr. Alexandre pediu a palavra e solicitou o envio antecipado do 

documento, via e-mail, para análise prévia antes da próxima reunião. A Sr. Elizabeth 

perguntou sobre as empresas certificadoras. A Sra. Natascha explicou qe existem 07 

(sete) empresas autorizadas e que a contratação será objeto de pesquisa de proposta e 

valores por meio de processo administrativo próprio do Instituto. Não havendo mais 

perguntas o Sr. André, antes de passar para o próximo item da pauta, passou a palavra 

para o Sr. Alexandre que solicitou aos presentes autorização para inverter a ordem das 

pautas, iniciando com as mais simples de resolução. Todos os membros presentes 

concordaram com a proposta, assi, o Sr. André passou para a pauta   seguinto para a 

pauta: Deliberação sobre o acesso às funcionalidades disponíveis nos sistema web da 
plataforma de controle de investimentos: SIRU a todos os conselheiros, por meio 
de criação de usuários e senhas para acompanhamento da dinâmica dos 
investimentos realizados pelo IPREVSANTOS: O Sr. Rui se comprometeu enviar aos 

membros do Conselho login e senha para acesso ao sistema supracitado, sendo 

deliberado que será criado um acesso para consulta onde todos os Conselheiros poderão 

utilizar. O Sr. André retomou a palavra e passou para o próximo item da pauta: 

Deliberação sobre o parecer jurídico do IPREVSANTOS em relação as ações do 
Instituto (visto o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Balanço 
Geral do Exercício de 2018 face ao IPREVSANTOS): O Sr. Rui passou a leitura do 

parecer do Departamento Jurídico do Instituto sobre as atualizações referentes ao Fundo 

de Investimentos LSH. A Sra. Gabrielle solicitou que o referido parecer fosse anexado a 

presente ATA. O Sr. Rui informou que o IPREVSANTOS está acompanhando todas as 



tramitações e que, havendo qualquer atualização esta será repasssada aos membros. O 

Sr. André passou para a pauta sobre Investimentos (atualização): O Sr. Rui falou sobre 

o momento econômico delicado da economia, principalmente a respeito do “fator 

coronavírus”. Disse que na data de ontem (26/02) a bolsa de valores teve uma queda de 

7%. O Sr. Rui entende que o momento é de aguardar uma recuperação do mercado 

econômico no que se refere as movimentações financeiras. Apresentou ainda o processo 

administrativo referente ao credenciamento do Fundo CONSTANCIA FUNDAMENTO 

FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇOES 11.182.064/0001-77  - Processo nº 

6975/2020-87 que foi objeto de habilitação por parte do Comitê de Investimentos em 

reunião realizada em 03/02/2020, passando agora para análise do Conselho 

Administrativo para homologação. Após análise do processo foi decidida pela  

homologação do  Fundo CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE 

INVESTIMENTO DE AÇOES 11.182.064/0001-77.  O Sr. André  propos que as pautas 

referentes a deliberação sobre as principais funções e requisitos do Conselho (obtidas no 

curso de capacitação dos conselhos, conforme Lei Federal nº 9.717/98 e 13.846/19) e 

sobre a leitura da proposta e deliberação sobre as alterações  nas legislações dos 

Conselhos sejam discutidas em reunião extraordinária. A proposta foi aceita pelos 

presentes definindo-se a reunião extraordinária para o dia 16/03, às 14 horas, na sede do 

IPREVSANTOS. O Sr. André passou para a última pauta:  Assuntos gerais 
(acompanhamento e verificação das obras da nova sede do IPREVSANTOS; 
deliberação sobre a atualização do site do Instituto e demais assuntos). O Sr. Rui 

falou sobre a finalização do desenvolvimento do novo site do Instituto, como a inclusão 

de algumas funcionalidades, como o simulador de aposentadoria. Falou ainda sobre a 

questão de transparência, onde teremos maior rapidez na inclusão das atualizações. A 

Sra. Neide falou sobre a necessidade de elaboração de uma carterinha de identificação 

de aposentados. O Sr. Rui ressaltou que já existiu uma carterinha que foi distribuida aos 

aposentados, mas a estrutura da mesma era extremamente simples, sem foto e de fácil 

falsificação. O Sr. Rui falou que no último recadastramento foi colhida foto dos 

beneficiários e que isso poderá facilitar a elaboração de uma carteirinha mais funcional, 

ficando de estudar o assunto a presentar ao Conselho para deliberação. Em referência ao 

andamento da reforma da nova sede do Instituto disse que a previsão de entrega 

continua sendo meados do mês de Abril de 2020. O Sr. André perguntou aos membros 

presentes 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 

extraordinária foi marcada para o dia 16/03, às 14h00 na sede do Instituto, e a próxima 

reunião ordinária foi marcada para o dia 25/03/20, às 14h00, também na sede do 

IPREVSANTOS. 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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