
DÉCIMA 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 MAIO DE 2020. 

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 14h00min a reunião 
foi iniciada por meio da ferramenta Cisco Webex Teams, 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 - Deliberação 
sobre as novas datas do Curso de Capacitação e Atualização do IPREVSANTOS; 3 - 
Deliberação sobre a Portaria nº 9.907 de 14 de abril de 2020 do Ministério da Economia; 
4 - Deliberação sobre a apresentação dos estudos atuarias (por meio eletrônico ou 
aguardar a apresentação presencial); 5 - Investimentos (Atualização); 6 - Assuntos 
gerais. Estavam conectados para participarem da reunião o  Sr. André Cheutchuk, 
Presidente do Conselho de Administração, Sra. Rosandra Elizabeth Padron Armada, Sr. 
Luiz Francisco dos Santos, Sr. Ironides Agostinho da Silva Junior, Sr. Carlos Augustus 
Mauá, Sra. Elizabeth Galdino Mestre, Sra. Neide Gravato da Silva e Sra. Eliana Rocha 
de Lima . O Sr. Alexandre Manetti conseguiu conexão posteriomente ao início da 
reunião. Conectados 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. Todos os membros presentes 
concordam e aprovaram a ATA da reunião do dia 29/04/2020. Assim, o Sr. André 
passou para o próximo item da pauta: 2 - Deliberação sobre as novas datas do Curso 
de Capacitação e Atualização do IPREVSANTOS: O Sr. André abriu a discussão 
para deliberação sobre as datas para realização dos dois módulos faltantes do curso de 
capacitação (NOÇÕES DE CIÊNCIAS ATUARIAIS e NOÇÕES BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS). Após considerações dos membros presentes foram deliberadas 
as seguintes datas:  MÓDULO: NOÇÕES DE CIÊNCIAS ATUARIAIS: dividido entre 
os dias 23 e 25/06/2020 - duas horas cada dia (15h00 às 17h00) e NOÇÕES 
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS):  dividido entre os dias 30/06 e 01/07/2020 - duas 
horas cada dia (15h00 às 17h00).  Os membros solicitaram que as apostilas fossem 
enviadas via e-mail para melhor acompanhamento e que aulas sejam gravadas para 
posterior acesso, caso seja necessário. A Sra. Daniele foi designada para informar a 
empresa responsável das novas datas e demais solicitações. Sem mais deliberações o Sr. 
André passou para o item: 3 - Deliberação sobre a Portaria nº 9.907 de 14 de abril de 
2020 do Ministério da Economia: O Sr. Rui iniciou falando sobre a publicação da 
Portaria supracitada. Elencou que na presente reunião seria tratado o assunto mais 
relevante, no que tange a apresentação de atestados de antecedentes por parte dos 
Conselheiros Administrativos, Fiscais e membros do Comitê de Investimentos. Foi 
explicado pelo sr. Rui que a inexistência de condenação criminal será feita mediante 
certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal 



competentes e, quanto as demais situações de inelegibilidade previstas na LC nº 
64/1990, se dará mediante declaração de não ter incidido em alguma das situações ali 
previstas, conforme modelo constante do Anexo I da PORTARIA Nº 9.907/2020. 
Quanto aos demais assuntos tratados na Portaria, que abrange a qualificação dos 
membros dos Conselhos e Comitê, foi decidido pelo membros presentes que serão 
pautadas as discussões para as próximas reuniões. Não havendo perguntas, o Sr. André 
passou para o quarto item da pauta: 4 - Deliberação sobre a apresentação dos estudos 
atuarias (por meio eletrônico ou aguardar a apresentação presencial): O Sr. Rui 
falou sobre a importância da apresentação do estudo atuarial do Instituto para um 
melhor entendimento dos membros do Conselho, porém, devido a pandemia COVID - 
19, perguntou aos presentes se gostariam que a apresentação fosse feita via plataforma 
online. O sr. André abriu a discussão e foi deliberado que o Sr. Rui encaminhará o 
documento referente ao Estudo Atuarial via e-mail e que, com a normalização da 
pandemia a apresentação por parte do atuário será feita presencialmente. Sem mais 
considerações sobre esse item da pauta o Sr. André passou para o assunto de 
investimentos.  5 - Investimentos (Atualização): O Sr. Rui iniciou mostrando que no 
mês de abril/20 a carteira do Instituto teve uma retomada de 2,71% e que esse 
crescimento demonstra que a atitude de aguardarmos a melhora da economia para 
realizar as movimentações foi o mais acertado. Falou ainda que o cenário está se 
mostrando positivo para a volta do crescimento e que há previsão de nova rentabilidade 
positiva no mês de Maio/20. Lembrou que a Bolsa de Valores chegou ao patamar de 66 
(sessenta e seis mil) pontos no momento crítico da economia e hoje ja chegou na casa 
dos 86 (oitenta e seis) mi pontos. Ressaltou que, continuando esse cenário de melhora, o 
Instituto já pode pensar em novas estratégicas de alocações de recursos. Esclareceu que 
mesmo diante da crise econômica a Prefeitura de Santos está cumprindo com os 
repasses e que, em referência ao Fundo Especial, este ainda está em recuperação. A Sra. 
Elizabeth pediu a palavra e perguntou sobre a Lei Federal que autoriza os orgãos a não 
repassar ao Instituto a contribuição previdenciária. Em resposta o Sr. Rui disse que a há 
necessidade de uma lei municipal, de iniciativa da Prefeitura e, com base na Lei Federal, 
poderá ser suspenso o repasse da contribuição previdenciária patronal e de parcelas de 
acordos de parcelamento. Explicou ainda que o não repasse das contribuições patronais 
só poderá atingir os recursos provenientes da 2ª Massa, em decorrência da segregação 
de massas adotada pelo Instituto, e que esses valores não repassados deverão ser objeto 
de parcelamento futuro. Informou, ainda, que, neste caso, o Instituto não teria 
necessidade de desinvestimento, tendo em vista que, na 2ª massa segregada, os valores 
das contribuições dos servidores superam, em muito, a folha de pagamento. 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 último item da pauta:  4 - 
Assuntos gerais:  O Sr. Rui falou sobre que os atendimentos continuam sendo feitos via 
e-mail e telefone e que os trabalhos estão ocorrendo sem nenhuma paralisação. 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 24/06, 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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