
DÉCIMA OITAVA 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 JANEIRO DE 
2021. 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 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 - Deliberação sobre os 
andamentos dos cursos para as certificações profissionais ANBIMA (CPA-10 e 20); 3 - 
Deliberação sobre a agenda de trabalhos 2021; 4 - Deliberação sobre a proposta de 
alteração no Regimento Interno do Conselho (Sugestão do Conselheiro Sr. Luiz 
Francisco); 5 - Deliberação sobre a cessão de bem móvel (veículo do IPREV) para a 
CAPEP; 6 - Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. Dezembro de 
2020; 7 - Investimentos (Atualização); 8 - 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, Sr. Luiz Francisco dos Santos, 
Sr. Ironides Agostinho da Silva Junior, Sra. Rosandra Elizabeth Padron Armanda, Sr. 
Diego de Souza Mendes, Sr. Carlos Augustus Mauá, Sra. Rosimeire Lyra dos Santos, 
Sra. Elizabeth Galdino Mestre, Sra. Alcione de Araujo Simões, Sra. Eliana Rocha de 
Lima e Sra. Neide Gravato da Silva. 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 falando que 
está se organizando para iniciar seus estudos para a prova de certificação. Com a 
palavra o Sr. Rui esclareceu aos membros que temos uma legislação que determina os 
prazos para que todos apresentem suas certificações e solicitou a Sra. Daniele que 
fizesse uma levantamento quanto as datas limites para apresentação ao Conselho na 
próxima reunião ordinária. Explicou, ainda, que caso os membros desejem, o Sr. 
Rodrigo poderá organizar um dia para sanar eventuais dúvidas sobre a matéria. A Sra. 
Elizabeth disse que iniciou seus estudos para certificação CPA-20 junto a plataform XP, 
porém, decidiu alterar para a certificação CPA-10 e não conseguiu acesso a matéria. A 
Sra. Daniele ficou de solicitar junto a XP o envio de um novo link para que a Sra. 
Elizabeth possa acessar o conteúdo desejado. A Sra. Alcione disse que já iniciou seus 
estudos pela plataforma. O Sr. André, com a  palavra, elencou que irá aguardar as datas 
limites que serão apresentadas na próxima reunião para demais deliberações, sendo tal 



proposta aprovada pelos membros presentes. 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 recebeu as propostas de agenda enviadas pelo Sr. Luiz e pela Sra. 
Elizabeth e que na próxima reunião irá passar para os demais membros todas as 
informações compiladas. A Sra. Elizabeth disse que elaborou um cronograma com base 
na Lei Complementar nº 592/2006 e que entende ser necessária uma adequação com a 
agenda do Conselho, concordando com o Sr. André sobre a deliberação das datas na 
próxima reunião ordinária. Não havendo mais considerações sobre o tema o Sr. André 
passou para a pauta 4: - Deliberação sobre a proposta de alteração no Regimento 
Interno do Conselho (Sugestão do Conselheiro Sr. Luiz Francisco): O Sr. André 
iniciou lendo a proposta encaminhada pelo Sr. Luiz e disse que encaminhará ao Sr. Rui 
para ciência e análise. O Sr. Rui parabenizou o Sr. Luiz pelas propostas apresentadas e 
disse que elas atendem e fortalecem os requisitos exigidos pelo Pró Gestão. Ainda com 
a palavra o Sr. Rui disse que precisamos estabelecer datas para apresentação de 
propostas, deliberações e aprovação do novo regimento do Conselho. A Sra. Eizabeth 
perguntou sobre a atuação do conselho junto ao ato de concessão de aposentadoria, 
conforme descrito em Lei. O Sr. Rui explicou que essa deliberção refere-se ao fato do 
conselho atuar como última instância administrativa em grau de recurso. E disse 
entender questões de deferimento ou indeferimento de atos de concessão são de 
competência técnica, uma vez que envolvem regras de cumpimento de requisitos legais 
exigidos. O Sr. Luiz perguntou sobre a publicação trimestral dos contratos celebrados, 
onde consta que foram aprovados pelo conselho. O Sr. Rui esclareceu que a análise dos 
contratos é feita pelo Conselho Fiscal, assim, faz-se necessário uma adequação legal 
para delimitar as competências efetivas de cada conselho no que tange a análise e 
aprovações. A Sra. Rosandra pediu a palavra e disse entender que a competência de 
análise dos contratos é do Conselho Fiscal, e que passar novamente pela análise do 
Conselho de Administração caracteriza uma sobreposição de atribuições. O Sr. Rui 
pediu a palavra e disse que irá analisar o fundamento legal quanto a análise dos 
contratos e, na próxima reunião, apresentará suas considerações. O Sr. André, com a 
palavra, passou para a próxima pauta:  5 - Deliberação sobre a cessão de bem móvel 
(veículo do IPREV) para a CAPEP:  O Sr. Rui pediu a palavra e corrigiu a presente 
pauta, onde a Sra. Daniele, por um lapso, enviou que a cessão a ser deliberada seria 
sobre o veículo do Instituto. Em correção, o Sr. Rui esclareceu que a cessão proposta 
refere-se ao mobiliário do IPREVSANTOS  que não está mais sendo utilizado e possui 
bom estado de conservação. Explicou que a CAPEP-SAÚDE manifestou interesse nas 
cadeiras que não estão sendo mais utilizadas pelos servidores do Instituto. A Sra. 
Rosandra pediu a palavra e disse que é importante verificar a questão patrimonial no 
que se refere a depreciação do produto, e também verificar como isso deria demonstrado 
contabilmente. O Sr. Rui esclareceu que a proposta apresentada abrange a cessão e não 
uma doação, visando um retorno ao Instituto após a referida autarquia cessionária 
adquirir novo mobiliário. A Sra. Rosandra disse entender que os bens do Instituto não 
devem ser doados e que a proposta mais interessante seria fazermos um leilão dos 
móveis. Disse entender que esse assunto precisa ser novamente pautado e o conselho 
precisa ter ciência dos móveis que serão objeto de deliberação. O Sr. Rui disse que,  



legalmente, estamos amparados para ceder ou doarmos bens móveis e encaminhará o 
levantamento quantitativo de todos os bens para ciência e deliberação quanto a sua 
destinação na próxima reunião ordinária. O Sr. André perguntou aos presentes se todos 
concordavam em deliberar o assunto na próxima reunião, sendo aprovado por todos. 
Ato contínuo, o Sr. André abriu a próxima pauta: 6 - Deliberação e aprovação do 
relatório de investimentos ref. Dezembro de 2020: O Sr. André iniciou lembrando 
que o referido relatório foi encaminhado aos membros, via e-mail, na data de 
19/01/2021. O Sr. Rodrigo, responsável pela elaboração do relatório, esclareceu que 
este documento, a partir de agora, será incluído na rotina de documentos a serem 
analisados e aprovados pelo conselho de administração. A Sra. Elizabeth perguntou se 
esses relatórios serão mensais. O Sr. Rodrigo disse que sim, e que a elaboração é feita 
por volta do dia 15 de cada mês, após o fechamento dos saldos dos investimentos.  O Sr. 
Rodrigo explicou que desde Setembro/2020 foi implantada a rotina de elaboração do 
relatório de investimentos junto ao Comitê, e que, em 2021, passará a fazer parte do 
plano de trabalho do conselho de administração. O Sr. André retomou a palavra e abriu 
para votação quanto a aprovação do relatório de investimentos - Dezembro/2020, sendo 
o mesmo aprovado por unanimidade. Sem mais considerações sobre a presente pauta, o 
Sr. André passou para o próximo item: 7 - Investimentos (Atualização): O Sr. André 
passou palavra para o Sr. Rodrigo que apresentou o cenário dos investimentos para o 
começo de 2021, focando na diversificação dos investimentos e na continuidade da 
estratégia de análise de riscos iniciada no segundo semestre de 2020. Prosseguindo 
reforçou que o primeiro trimestre do ano ainda apresenta certa incerteza, porém a 
realização das eleições nas casas legislativas, independente de seus resultados, 
apresentará um norte para as políticas fiscais e orçamentárias da União. Para finalizar, o 
Coordenador reforçou a questão da gestão previdenciária dos recursos focada no longo 
prazo e na evolução do patrimônio do fundo ao longo do ano, como um dos focos 
principais. Após as deliberações apresentadas, o Sr. André perguntou aos membros se 
tinham perguntas ao Sr. Rodrigo, sendo deliberado que não. Continuando, o Sr. André 
passou para o último item da pauta: 8 - Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço 
e Balancete Fiscal /  Balanço dos Investimentos /  Plano Estratégico / Estudos 
Atuariais / Outros): O Sr. André abriu a palavra para manifestação dos membros sobre 
algum assunto a ser discutido. A Sra. Rosandra pediu a palavra e perguntou ao Sr. Rui 
sobre a existência de algum plano de vacina direcionado aos aposentados e pensionista 
do Instituto. O Sr. Rui disse que temos que cumprir o plano do governo e que não há 
previsão de prioridade aos beneficiários do IPREVSANTOS. A Sra. Eizabeth perguntou 
sobre os procedimentos adotados pelo Instituto face a Lei Geral de Proteção de Dados - 
LGPD. O Sr. Rui esclareceu que foi aberto um processo administrativo em 2020 para 
análise jurídica, pois a lei é muito extensa e possui diversos pontos que precisam ser 
esclarecidos antes da sua aplicação efetiva.  Em continuidade, a Sra. Rosandra 
perguntou sobre a reabertura do concurso para preenchimeto do quadro próprio do 
Instituto. O Sr. Rui explicou que, conforme parecer do Departamento Jurídico do 
IPREVSANTOS, não poderemos realizar o concurso nesse ano, uma vez que a exceção 
da Lei 173/2020 abrange somente o provimento de cargos em vacância, o que não se 
aplica aos cargos do Instituto, que nunca foram providos anteriomente. Explicou que 



pela Lei 173/2020 só poderemos abrir novamente o concurso em 2022. O Sr. Rui 
elencou que o parecer do Dejur foi encaminhado ao jurídico da banca examinadora do 
concurso para análise e manifestação e que estamos aguardando o parecer final para 
nova análise jurídica e  posterior encaminhamento ao conselho para ciência. O Sr. Rui, 
ainda com a palavra, deu ciência aos membros sobre o termo de parcelamento firmado 
nesse mês de janeiro/21  junto a Prefeitura, onde teremos ua devolução dos valores que 
tiveram suspensão de repasse em 2020, com índice de atualização de IPCA + 6%.  
Falou ainda sobre a renovação da Certificação de Regularidade Previdenciária a partir 
de 23/01/21. O Sr. André perguntou aos membros se havia mais algum assunto a ser 
discutido e 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 24/02, 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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