
SEXTA 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 JANEIRO DE 2020. 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro 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 em reunião ordinária com as seguintes pautas: 1- Leitura e aprovação da ATA 

da reunião ordinária anterior; 2- Curso de Capacitação dos Conselheiros; 3 -  Leitura e 

deliberação sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Balanço 

Geral do Exercício de 2018; 4 - Deliberação sobre os trabalhos de Compliance do 

IPREVSANTOS; 5 - Deliberação sobre as legislações dos Conselhos; 6 - Investimentos 

(atualização); 7 - Assuntos gerais. Estavam presentes na reunião o  Sr. André 

Cheutchuk, Presidente do Conselho de Administração, Sr Ironides Agostinho da Silva 

Junior, Sr. Carlos Augustus Mauá, Sra. Rosandra Elizabeth Padron Armada, Sra. 

Dulcinéia Aparecida Guimarães; Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Sr. Luiz Francisco 

dos Santos, Sr. Josias Aparecido Pereira da Silva, Sra. Elizabeth Galdino Mestre e Sra. 

Alcione de Araujo Simões. E por parte do Instituto o Sr. Rui de Rosis Junior, Presidente 

do IPREVSANTOS, o Dr. Kerginaldo Marques da Silva, Coordenador de Assuntos 

Jurídicos e a Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva. O Sr. Alexandre Manetti 

justificou sua ausência na presente reunião. A reunião deu início com o Sr. André 

fazendo a leitura das pautas que serão discutidas: 1-Leitura e Aprovação da ATA da 
segunda reunião ordinária ocorrida em 18/12/2020: o Sr. André passou a leitura da 

Ata da reunião anterior, sendo aprovada e assinada por todos os membros presentes. 2- 
Curso de Capacitação dos Conselheiros: O Sr. André falou sobre o cronograma das 

datas que ocorrerão os cursos. O Sr. Rui pediu a palavra e ressaltou a importância da 

capacitação dos Conselheiros. A Sra. Rosandra pediu a palavra e sugeriu o envio de 

ofícios aos Secretários das pastas envolvidas dos membros do Conselho objetivando 

comunicar sobre as datas que os cursos ocorrerão para a liberação dos servidores. A 

proposta foi aceita por todos os membros presentes e a Sra. Daniele Orgem ficou 

encarregada de formalizar os documentos. 3 -  Leitura e deliberação sobre o Parecer 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: O Sr. André passou a palavra para o 

Sr. Rui que iniciou a leitura do parecer do TCESP - Balanço Geral do Exercício de 2018 

(documento anexo), em auditoria in loco realizada no mês de outubro/2019.  O Sr. Rui 

explicou pormenorizadamente as questões apontadas em referência a composição dos 

Conselhos e do Comitê, no que tange a necessidade de adequação de indicações de 

membros com formação profissional em áreas correlacionadas aos trabalhos 

desenvolvidos. O Sr. Rui passou ao apontamento do TCESP que questiona o Projeto 

contratado em 2015 para o imóvel da Rua do Comércio 103/105 - Centro - Santos/SP. O 

Sr. Rui justificou a não continuidade de construção da nova sede do IPREVSANTOS no 

imóvel da Rua do Comércio tendo em vista, entre outros problemas, ausência de 

acessibilidade, localização de difícil acesso aos beneficiários, necessidade de restauro na 

fachada do imóvel, uma vez que possui proteção nível NP-2. O Sr. Rui explicou a 



necessidade de compra de um novo imóvel e que, independente da nova sede do 

Instituto ser transferida para a Rua Amador Bueno 223/225 - Centro - Santos/SP, o 

imóvel da Rua do Comércio ainda poderá ser utilizado para demais finalidades, 

podendo haver ainda o aproveitamento do referido Projeto. Em continuidade, o Sr. Rui 

passou a leitura dos apontamentos acerca do Fundo FIP LSH, passando a palavra para o 

Sr. Kerginaldo Marques,que explicou de forma detalhada o andamento dos processos 

que estão sendo investigados pela polícia federal. O Dr. Marques falou que o parecer do 

TCESP aponta a necessidade de providências por parte do IPREVSANTOS no que 

tange a apuração de responsabilidade dos envovlidos. Explicou e demonstrou no 

processo administrativo que o aporte do referido fundo foi feito em 2015 e todos os 

envolvidos foram notificados, inclusive por solicitação da CVM - Comissão de Valores 

Mobiliários, e lembrou que temos que ter cautela no que se refere a decisões quanto as 

providências que serão adotadas uma vez que nos relatórios das investigações não há  

menção direta aos nomes dos envolvidos. Sendo assim, sugeriu a elaboração de um 

relatório com a medidas que poderão ser adotadas e que a decisão final será do 

Conselho de Administração. A Sra. Elizabeth pediu a palavra e perguntou se os 

procedimentos quanto ao levantamento das informações sobre as investigações restou 

improdutivo. O Dr. Marques respondeu dizendo que o Instituto está aguardando os 

novos andamentos. O Sr. Josias pediu a palavra e perguntou sobre a existência de 

procedimentos internos através de processos administrativos no que tange a aplicação 

dos recursos. O Sr. Rui explicou que já estão sendo observadas novas regras de controle, 

como credenciamento das entidades financeiras e dos fundos de investimentos 

oferecidos, com cumprimento das regras determinadas pela Secretaria de Previdência e 

pelo Conselho Monetário Nacional. O Sr. Josias retomou a palavra e perguntou como a 

proposta de aplicação no Fundo FIP LSH chegou ao Instituto. O Sr. Rui explicou que a 

CVM fez esse mesmo questionamente através de ofício e que o Instituto deu ciência a 

todos os membros do Conselho de Administração e Comitê de Investimentos que os 

compunham na época da ocorrência dos fatos e que as respostas foram encaminhadas de 

forma expressa e remetidas a CVM, sendo as cópias arquivadas no Processo 

Administrativo nº 7612/2019-25. A Sra. Rosandra pediu a palavra e solicitou vistas ao 

processo para uma análise mais minuciosa. O Sr. André pediu a palavra e solicitou junto 

ao Dr. Marques um parecer do Departamento Jurídico do Instituto juntamente com as 

documentações pertinentes para que o Conselho tenha fundamento para basear sua 

decisão quanto as providências a serem tomadas. Na presente reunião o Dr. Marques 

apresentou o processo nº 7612/2019-25 para vistas dos presentes e solicitou ao Sr. 

André que constasse na presente ATA que “todos os Conselheiros saem cientes de que 

todas as informações constantes no processo administrativo nº7612/2019-25 são 

sigilosas e só poderão ser discutidas em reunião do Conselho”. O Sr. André agradeceu 

ao Dr. Marques e propôs aos membros presentes que agendassem vistas ao processo no 

Instituto, de acordo com a disponibilidade de cada um, em seguida passou para o 

próximo item da pauta: 4 - Deliberação sobre os trabalhos de Compliance do 
IPREVSANTOS: O Sr. André passou a palavra para o Sr. Rui que falou sobre a 

instauração de área de Compliance no IPREVSANTOS. Esclareceu que os trabalhos já 

iniciaram e que com o término teremos a Certificação Antissuborno, sendo o primeiro 



RPPS a possuir tal certificação. Explicou ainda que muito provavelmente será 

necessário o agendamento de uma reunião extraordinária com a Dra. Natascha, da 

empresa CIMA, responsável pela implantação do sistema, visando esclarecer os 

membros do Conselho sobre os procedimentos adotados. A Sra. Elizabeth pediu 

explicações sobre o Compliance. O Sr. Rui explicou que Compliance são procedimentos 

que garantem maior transparência na administração e impõem regras que devem 

obrigatoriamente serem observadas, proporcionando maior controle e fiscalização. 

Retomando a palavra o Sr. André passou para o item 5 da pauta:  5 -Deliberação sobre 
as legislações dos Conselhos: O Sr. Rui iniciou falando sobre a certificação do Pró-

Gestão, explicando que os procedimentos para obtenção do nível III do referido 

programa já começaram. Com isso teremos, entre outros benefícios, oportunidade de 

acesso a melhores investimentos. Falou ainda que entre as adequações para mudança de 

nível está elencada a necessidade de alteração dos regulamentos dos Conselhos. O Sr. 

Rui deu como exemplo o RPPS de Jundiaí/SP, que possui o nível IV da certificação e se 

propôs a elaborar proposta inicial de alteração da legislação regulamentadora do 

Conselho para discussão e deliberação. O Sr. André pediu a palavra e passou para o 

próximo assunto: 6 - Investimentos (atualização):  O Sr. Rui esclareceu que não 

houveram movimentações tendo em vista que alguns Fundos que estão apresentando 

bons rendimentos estão em processo de credenciamento. Falou ainda que no fechamento 

dos rendimentos o Instituto ultrapassou mais de 9% da meta atuarial e que o patrimônio 

do IPREVSANTOS soma o montande de R$ 1.384.481.603,44 (um bilhão, trezentos e 

oitenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e três reais e 

quarenta e quatro centavos). O  Sr. André então passou para o último item da pauta: 7 - 
Assuntos Gerais: O Sr. Rui falou sobre a renovação do Certificado de Regularidade 

Previdenciária - CRP em 27/01/2020 e também sobre a evolução das aposentadoria, 

onde no mês de Fevereiro/2020 estão programadas 108 (cento e oito) concessões do 

benefício. 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 ordinária foi marcada para o dia 27/02/20, às 14h00, 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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