
DÉCIMA 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 18 DE DEZEMBRO DE 
2020. 

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 14h00min a reunião 
foi iniciada na sala de reuniões do IPREVSANTOS. O Conselho reuniu-se para tratar 
das seguintes pautas: 1  - Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária anterior; 2 -  
Deliberação sobre os andamentos dos cursos para as certificações profissionais 
ANBIMA (CPA-10 e 20); 3 - Deliberação sobre a agenda de trabalhos 2021; 4 - 
Investimentos (Atualização); 5 - - Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e 
Balancete Fiscal /  Balanço dos Investimentos /  Plano Estratégico / Estudos Atuariais 
/ Outros). Estavam presentes 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. Carlos Augustus 
Mauá, Sr. Alexandre Manetti, Sra. Rosimeire Lyra dos Santos, Sra. Elizabeth Galdino 
Mestre, Sra. Alcione de Araujo Simões. 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. Rodrigo Brandão, Chefe da CONFIN. 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 em passar para a aprovação. Em deliberação todos os presentes 
concordaram e aprovaram a ata por unanimidade.  Com a palavra o Sr. André passou 
para a segunda pauta:  2 -  Deliberação sobre os andamentos dos cursos para as 
certificações profissionais ANBIMA (CPA-10 e 20): O Sr. André iniciou perguntando 
aos membros presentes sobre o andamento do curso de capacitação oferecido pela XP 
Investimentos. A Sra. Elizabeth disse que já iniciou os estudos para capacitação CPA-20. 
O Sr. Luiz disse entender que o curso CGRPPS é mais introdutório e sugeriu que os 
membros focassem nessa capacitação. Os demais membros presentes informaram que 
ainda não começaram a capacitação. O Sr. André propôs a estipulação de datas limites 
no plano de ação a ser apresentado para o ano de 2021, onde constarão as datas das 
aprovações exigidas pelos órgãos fiscalizadores, bem como os cronogramas de reuniões 
e conclusões dos cursos e agendamento das respectivas provas de avaliação. O Sr. 
Rodrigo, Coordenador Financeiro, se propôs a tirar eventuais dúvidas que venham a 
surgir no que tange ao curso de capacitação. Em continuidade o Sr. André passou para o 
próximo item da pauta: 3 -Deliberação sobre a agenda de trabalhos 2021:  O Sr. 
André disse que enviou um e-mail para o Sr. Jean com sugestão de agenda de trabalho 
para o ano de 2021. A Sra. Elizabeth se ofereceu para apresentar um modelo de agenda / 
tabela que facilitará o controle das reuniões e acompanhamento dos assuntos tratados. O 
Sr. André agradeceu e solicitou o envio para utilização no presente conselho. O Sr. Rui 
se comprometeu com o envio dos assuntos que devem ser análisados obrigatoriamente 
pelo conselho, bem como suas datas limites de aprovações para inclusão na agenda de 



trabalho - 2021. Não havendo mais considerações sobre o tema o Sr. André passou para 
a pauta 4: Investimentos (Atualização): O Sr. Rodrigo apresentou o panorama de 
novembro com fechamento da carteira em 3,60% no mês. Com isso o retorno 
acumulado no ano de 2020 voltou a esfera positiva somando 0,84% a.a. Levando em 
conta o desempenho de dezembro, até o momento, o Coordenador acredita que podemos 
fechar o ano de 2020 entregando ao menos o IPCA, com o resultado girando em torno 
de 4,50%. Para reforçar o Sr. Rodrigo colocou que esse desempenho deve ser visto de 
forma positiva e fruto do trabalho e acompanhamento de todos os conselhos envolvidos 
na gestão do IPREVSANTOS. O ano de 2020 se mostrou desafiador, mas a gestão dos 
riscos e as análises corroboradas pelos conselhos se mostraram efetivas. Para finalizar o 
Coordenador agradeceu o interesse e trabalho de todos os membros do Conselho e 
reforçou que o Relatório de Investimentos de dezembro de 2020 será feito e apresentado 
conforme necessidades do Pró-Gestão. 5 - Assuntos gerais (Acompanhamentos: 
Balanço e Balancete Fiscal /  Balanço dos Investimentos /  Plano 
Estratégico / Estudos Atuariais / Outros): O Sr. André abriu a presente pauta 
agradecendo ao Sr. Rui e aos demais presentes pelo trabalho no ano de 2020. O Sr. 
Alexandre também agradeceu a todos os presentes, elencando a gestão do Sr. Rui, que 
teve um diferencial produtivo entre as demais gestões do Instituto. A Sra. Alcione 
também agradeceu a todos os presentes pelo trabalho de parceria no ano de 2020. O Sr. 
Rui pediu a palavra e disse que não possui nenhuma crítica ao trabalho das composições 
de conselhos anteriores, mas que essa nova composição, formada em 2020, está fazendo 
um trabalho diferenciado e muito ativo, e de extrema importância para o crescimento e 
fortalecimento do Instituto. Aproveitou para agradecer as palavras do Sr. André, Sr. 
Alexandre e Sra. Alcione e também a todos os presentes pelo excelente trabalho 
desenvolvido.  O Sr. André agradeceu em nome de todos as palavras do Sr . Rui e 
perguntou aos membros se havia mais alguma deliberação. Todos se manifestaram que 
não. Sem mais assuntos o Presidente do Conselho de Administração deu a mesma por 
encerrada. A próxima reunião ordinária foi marcada para o dia 27/01, às 14h00, de 
forma a ser deliberada pelo conselho. A presente ata foi registrada pela Sra. Daniele 
Orgem Fernandes da Silva, do IPREVSANTOS e será enviada aos Srs. Conselheiros 
para ser lida, aprovada e será assinada pelos presentes. 
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