
DÉCIMA SEGUNDA 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 JULHO DE 
2020. 

Aos vinte e nove dias do mês de julho 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 (Processo n. 29.907/2020-96); 3 - Apresentação e Deliberação sobre o 

Sistema Antissuborno; 4 - 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); 5 - Deliberação sobre o Ofício ao 

Prefeito solicitando retratação por notícia pública; 6 - Investimentos (Atualização); 7 - 

Assuntos gerais (Acompanhamento Trimestral: Balanço e Balancete Fiscal /  Balanço 

dos Investimentos /  Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros). Estavam 

conectados para participarem da reunião o  Sr. André Cheutchuk, Presidente do 

Conselho de Administração, Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Sr. Luiz Francisco dos 

Santos, Sr. Ironides Agostinho da Silva Junior, Sr. Alexandre Manetti, Sra. Elizabeth 

Galdino Mestre, Sra. Neide Gravato da Silva, Sra. Rosimeire Lyra dos Santos, Sr. Diego 

de Souza Mendes, Sra. Alcione de Araujo Simões, 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 e a Sra. Daniele Orgem Fernandes da 

Silva. 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. 

A Sra. Elizabeth elencou que não recebeu o e-mail com a ata, assim, o Sr. Alexandre 

iniciou a leitura. Após alguns apontamentos para correções pontuais, a mesma foi 

corrigida e aprovada por todos os membros presentes. Antes de prosseguir, o Sr. André 

passou a palavra para o Sr. Rui que propôs o adiamento das discussões referentes as 

seguintes pautas: Apresentação e Deliberação sobre o Sistema Antissuborno 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). Todos os membros presentes aprovaram o adiamento para a 

próxima reunião.  Com a palavra, o Sr. André deu sequência a reunião apresentando a 

pauta: 2 - Deliberação sobre o Ofício ao Prefeito solicitando retratação por notícia 
pública: O Sr. Rui explicou que a Sra. Daniele buscou junto as atas do Conselho de 

Administração do ano de 2015 o assunto referente a nota de repúdio endereçada ao 

Senhor Prefeito face ao não repasse de valores por parte da Prefeitura ao Instituto, disse 

que as atas foram encaminhadas via e-mail aos membros presentes mas que o ofício de 

encaminhamento ao Prefeito não foi encontrado. O Sr. Alexandre pediu a palavra e 

esclareceu que houve um equívoco nas datas e no assunto que deu origem a nota de 



repúdio. Explicou que o fato deu-se pelo motivo da redução da alíquota de 6% para 2%, 

ocorrida no ano de 2016. Diante desse fato a Sra. Daniele ficou de buscar as Atas 

pertinentes, bem como o ofício endereçado ao Senhor Prefeito. Em continuidade, o Sr 

Rui apresentou o parecer do Departamento Jurídico o Instituto referente as 

competências dos Conselhos (documento anexo). Após a leitura do referido parecer a 

Sra. Gabrielle pediu a palavra e disse entender que, com base no parecer, os fatos 

ocorridos em 2016 citados anteriormente não devem prosseguir, uma vez que não são de 

competência do Conselho. A Sra. Elizabeth pediu a palavra e disse entender que uma 

vez que o item da pauta refere-se ao exercício de 2016 e que o parecer do DEJUR 

abrangeu a nota de repúdio proposta face a Lei federal nº 173/2020, pode ser dada 

continuidade a apresentação dos fatos. O Sr. Alexandre disse concordar com o 

posicionamento da Sra. Elizabeth e se comprometeu a encaminhar cópia do ofício de 

2016 para ciência dos demais membros. Todos os presentes concordaram com o envio e 

o Sr. Rui retomou a palavra para lembrar que todos os membros têm total e irrestrito 

acesso aos documentos do Instituto, caso desejem fazer a consulta. Finalizada a presente 

pauta, o Sr. André passou para o próximo item: 3 -  Investimentos (Atualização): O Sr. 

Rui falou que a rentabilidade da carteira do Instituto já está retornando e que o fundo 

especial já está em fase de recuperação. Lembrou que em Março/20 a carteira do 

Instituto fechou com um retorno acumulado de - 10% e que à época a estratégia foi não 

realocarmos recursos para não realizarmos perdas. Apresentando o panorama atual da 

nossa carteira de investimentos, apresentou os percentuais atuais, onde temos um pouco 

mais de 22 % de investimentos em renda variável e 77,81 % em fundos de renda fixa. 

No que tange a novos investimentos, falou sobre os fundos no exterior, que abrangem 

renda fixa, renda variável e multimercado. Afirmou que todos os estudos dentro do 

cenário econômico demonstram que o aporte nesses fundos são opcões que trarão boas 

perspectivas de ganhos. A Sra. Elizabeth perguntou qual a porcentagem em nossa 

política de investimentos para aplicações nesses fundos. O Sr. Rui disse que podemos 

aplicar até 10% em fundos no exterior, 40 % em fundos de renda variável e 100% em 

fundos de renda fixa. O Sr. Rui também deu ciência aos membros sobre a nomeação do 

Sr. Rodrigo Brandão para o cargo de Coordenador de Controle Financeiro. Falou sobre 

o currículo do Sr. Rodrigo, que possui graduação em Ciência Econômicas, Certificação 

CEA - ANBIMA - Especialista em Investimentos, e já trabalhou junto a Secretaria de 

Previdência, possuindo amplos conhecimentos sobre análise de mercado e 

investimentos. O Sr. André retomou a palavra e perguntou aos presentes se havia mais 

alguma consideração a ser feita, sendo deliberado por todos que não. Passou assim para 

o penúltimo item da pauta:  4 - Credenciamento de Fundo de Investimento (Processo 
n. 29.907/2020-96): O Sr. André, junto com os demais membros presentes entenderam 

que como a documentação do Fundo não foi enviada via e-mail para melhor análise, a 

homologação do credenciamento está prejudicada na presente data. A Sra Daniele ficou 

de encaminhar a documentação pertinente para posterior pauta. Diante da concordância 

de todos os presentes, o Sr. André passou para o último item da pauta: Assuntos gerais:  
O Sr. André abriu a presente pauta falando sobre a apresentação do estudo atuarial ao 

Conselho. O Sr. Rui explicou que não foram encontrados locais que atendessem as 

condições de segurança face ao COVID-19. Assim, em deliberação, os membros 



decidiram aguardar a normalização da situação da pandemia para agendamento. 

Passando para o próximo assunto, o Sr. André falou sobre a notícia vinculada pelo 

SINDSERV sobre o PLP referente a suspensão do repasse da patronal da PMS ao 

Instituto. O Sr. André ressaltou que, ao contrário do divulgado pelo SINDSERV, o 

Conselho não foi omisso em relação ao assunto e que houve discussão em reunião 

anterior dentro dos parâmetros da competência do Conselho, inclusive, por isso houve a 

consulta ao Departamento Jurídico do IPREVSANTOS. Elencou que todos os assuntos 

referentes ao IPREVSANTOS são devidamente pautados e deliberados por todos os 

membros, sempre objetivando o bem do Instituto. Disse ainda que o Conselho é um 

órgão de auxílio de administração e que sempre estará aberto para discussões, porém, 

essas discussões deverão sempre objetivar melhorias para o Instituto. O Sr. Josias pediu 

a palavra e disse entender que o SINDSERV divulgou matéria em dissonância com o 

que foi discutido na reunião anterior, conforme consta em ata. Entende que o Conselho 

deve divulgar publicamente o que foi discutido e deliberado porque com a notícia 

vinculada pelo SINDSERV o servidor entenderá que o Conselho de Administração do 

Instituto não está do lado deles. O Sr. Alexandre pediu a palavra e disse entender que a 

colocação do Sr. Josias faz parte de uma análise particular e que esse entendimento é 

subjetivo. O Sr. Josias retomou a palavra e afirmou seu entendimento de que o Sr. 

Alexandre distorceu o conteúdo da ata e que entende ser necessária uma manifestação 

sobre inverdades que foram vinculadas pelo SINDSERV. Em continuidade o Sr. Josias 

disse que nas questões discutidas pelo Conselho não cabe politizações, como se só uma 

das partes lutassem pelos servidores. Em resposta o Sr. Alexandre disse que essa 

politização não tem relação com partidos políticos e sim com os agentes públicos 

políticos no sentido mais rigoroso, e não no senso comum. A Sra. Elizabeth pediu a 

palavra e disse que, como não recebeu antecipadamente a ata da reunião anterior, que 

está sendo objeto de discussão, e também não teve conhecimento da notícia vinculada 

pelo SINDSERV, gostaria de fazer uma leitura e análise mais detalhada da ata e da 

notícia veiculada pelo SINDSERV antes de  manifestar seu posicionamento. O Sr. 

Alexandre pediu a palavra e disse entender que houve uma divergência no entendimento 

do debate realizado em reunião anterior. Disse que a Lei Federal nº 173/2020 atingiu o 

nosso município e o Prefeito, em atitude política, recepcionou essa Lei. Em 

continuidade questionou se será colocado em votação  a proposta do Sr. Josias em 

externalizar o confronto de notícias. A Sra. Neide pediu  palavra e disse que as atas do 

Conselho estão disponibilizadas no site do instituto e são de domínio público. O Sr. Rui 

pediu a palavra e concordou com  colocação da Sra. Neide, reforçando o fato do 

governo federal não poder sofrer nota de repúdio por parte do Conselho do 

IPREVSANTOS. Que o DEJUR se manifestou sobre a impossibilidade do Conselho se 

expressar fora dos âmbitos da autarquia. Ressaltou que como Presidente do Instituto, no 

exercício de um cargo político, está acostumado com divulgações de  notícias que citem 

seu nome, porém, não concorda com a exposição dos membros do Conselho. O Sr. 

André pediu a palavra e propôs abrir votação para que cada membro citado na notícia 

vinculada se posicionasse e disse entender que não há o que alterar em ata anterior, e 

sim mencionar na presente ata todas as ocorrências. O Sr. Rui pediu a palavra e disse 

que o Conselho sempre foi harmônico e que, uma vez que as atas são ferramentas 



públicas de expressão do Conselho, todos podem fazer constar que que entenderem 

pertinente. O Sr. Alexandre se manifestou  dizendo entender que a política permeia tudo 

e que, enquanto sindicato eles têm sua própria opinião e irão expressá-las. O Sr. André 

retomou a palavra e perguntou aos presentes se havia mais alguma consideração sobre o 

tema, sendo deliberado que não. Assim, em continuidade aos assuntos gerais, a Sra. 

Neide perguntou sobre a rotina de atendimento do Instituto face a pandemia, e se os 

prazos das solicitações de processos estão sendo cumpridos. O Sr. Rui esclareceu que os 

atendimentos continuam de forma online, com exceção das perícias médicas para 

concessão de aposentadoria por invalidez. Disse que o trabalho interno no Instituto 

segue em ritmo normal. Ressaltou aos presentes que caso alguém tenha conhecimento 

de alguma reclamação sobre a forma online de atendimento, que possa encaminhar à 

Presidência para verificação do ocorrido.   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. A próxima reunião foi marcada para o dia 26/08, 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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