
VIGÉSSIMA PRIMEIRA 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 28 DE ABRIL DE 2021. 

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 quanto a homologação do Credenciamento do Fundo de Investimento 
Santander Institucional DI (Processo n. 19.090-2021-83); 4 - Apreciação e Deliberação 
sobre a Aprovação das Contas do Exercício 2019 pelo TCESP; 5 - Deliberação sobre os 
relatórios de atividades e operações realizadas pelo Instituto, publicado a cada 03 (três) 
meses no Diário Oficial (Ref. Janeiro, Fevereiro e Março); 6 - Deliberação e aprovação 
do relatório de investimentos ref. Março de 2021; 7 - 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. Alexandre Manetti, Sra. Alcione de Araujo Simões, Sra. 
Dulcinéia Aparecida Guimarães, Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Sra. Elizabeth 
Galdino Mestre, Sr. Carlos Augustus Mauá, e Sr. Diego de Souza Mendes. 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. 
A Sra. Elizabeth solicitou uma sucinta alteração referente a data e, ato contínuo, 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 abriu a 
presente pauta para deliberações dos presentes. A Sra. Elizabeth, com a palavra, disse 
que está acompanhando o curso de certificação, e fez algumas considerações sobre a 
metodologia utilizada. A Sra. Alcione pediu a palavra e disse que, até a presente data, 
ainda não recebeu a liberação de acesso ao curso oferecido pela XP Investimentos. O Sr. 
Rodrigo pediu a palavra e iniciou se comprometendo a verificar junto à XP as liberações 
pendentes e propôs o agendamento de um tira-dúvidas a respeito da matéria a ser 
estudada para a certificação. Assim, foi deliberado pelos presentes que a Sra. Daniele 
encaminharia uma proposta de data e horário para deliberação. O Sr. Alexandre sugeriu 
que a consulta sobre as datas e horários fossem feitas por e-mail para que, já na próxima 
reunião, haja a deliberação final. Todos os presentes aprovaram a proposta do Sr. 
Alexandre e a Sra. Daniele se comprometeu a encaminhar o e-mail com a proposta. Sem 
mais deliberações, passou para o próximo item da pauta: 3 - Deliberação quanto a 



homologação do Credenciamento do Fundo de Investimento Santander 
Institucional DI (Processo n. 19.090-2021-83):  O Sr. André passou a palavra para o Sr. 
Rodrigo ressaltou o envio antecipado por e-mail dos documentos pertinentes ao 
credenciamento do Fundo Santander Institucional DI (Processo n. 19.090-2021-83). 
Ressaltou que todos os processos foram devidamente habilitados pelo Comitê de 
Investimentos do Instituto. O Sr. André abriu para deliberação e a Sra. Elizabeth pediu 
mais detalhes sobre o motivo elencado no e-mail encaminhado, onde o Sr. Rodrigo 
justificava o credenciamento do referido fundo. O Sr. Rodrigo, com a palavra, explicou 
que trata-se de um fundo D.I., e que, por solicitação da SETES (Tesouraria), 
precisariamos de um fundo de investimentos com resgate diário para melhor 
administração do fluxo de recursos em conta corrente, principalmente as possíveis 
devoluções da folha. Após as considerações o Sr. André retomou a palavra e abriu a 
presente pauta para votação dos membros, que aprovaram por unanimidade a 
homologação do Fundo Santander Institucional DI (Processo n. 19.090-2021-83).  
Uma vez homologado o processo o Sr. André passou para o item: 4 - Apreciação e 
Deliberação sobre a Aprovação das Contas do Exercício 2019 pelo TCE-SP: O Sr. 
André passou a palavra para o Sr. Rui que falou sobre a sentença proferida pelo TCESP 
que aprovou as contas do Instituto referentes ao exercício de 2019. Elencou sobre o 
aprofundamento da auditoria em relação a análise dos registros contábeis do 
IPREVSANTOS, bem como a boa receptividade do Tribunal em referência as 
adequações legislativas efetuadas pelo Instituto (LC 1.088, 1.089 e 1.090/2021). 
Explicou que a fiscalização ratificou a importância do novo plano de carreiras e que 
houve entendimento favorável a justificativa o Instituto quanto ao apontamento da não 
realização do concurso, face as restrições impostas pela Lei nº  173/2020. Finalizando o 
Sr. Rui salientou a importância da aprovação das contas uma vez que o TCESP vêm 
impondo cada vez mais rigidez no cumprimento das regras de gestão, e essa aprovação 
demonstra a seriedade e a solidez do IPREVSANTOS. O Sr. André retomou a palavra e 
abriu para considerações dos membros presentes. O Sr. Luiz perguntou ao Sr. Rui sobre 
o apontamento constante no relatório do TCESP que elencava sobre um membro do 
Conselho de Administração também fazer parte do Comitê de Investimentos do Instituto, 
questionando se tal apontamento era somente uma orientação ou algo que precisava ser 
alterado. Em resposta o Sr. Rui esclareceu que esse apontamento é contrário a 
orientação da Secretria de Previdência, pois o Programa Pró Gestão determina que haja 
a presença de representantes do Conselho de Administração junto ao Comitê de 
Investimentos. No caso em tela o Sr. Rui explicou que muito provavelmente esse 
apontamento será recorrente, e que a fundamentação será fundamentada na exigência do 
Programa Pró-Gestão. Elencou, ainda, que ter um representante que faça parte do 
presente Conselho e do Comitê de Investimentos fortalece a efetiva participação em 
conjunto dos órgaos. A Sra. Gabrielle pediu a palavra e esclareceu ao Sr. Luiz que o 
fato de fazer parte de dois órgãos justifica-se  por ser a única conselheira a possuir 
certificação CPA-20, atendendo a uma exigência da Secretaria de Previdência. A Sra. 
Elizabeth pediu a palavra e solicitou esclarecimentos sobre o apontamento referente ao 
imóvel da Rua do Comércio, no que tange as ruínas e a reformas feitas no local. O Sr. 
Rui, em resposta, esclareceu que as reformas citadas no relatório do TCESP referem-se 



as obras de contenção da fachada, que apresentavem risco de queda e já haviam sido 
objeto de notificação por parte da defesa civil. Ressaltou, ainda, que fomos notificados 
também sobre risco de queda de muro na parte lateral do referido imóvel, onde também 
tivemos que tomar providências quanto a contenção. Não havendo mais considerações 
sobre o tema o Sr. André passou para a pauta: 5 - Deliberação sobre os relatórios de 
atividades e operações realizadas pelo Instituto, publicado a cada 03 (três) meses 
no Diário Oficial (Ref. Janeiro, Fevereiro e Março): O Sr. André abriu a presente 
pauta passando a palavra para o Sr. Luiz que solicitou o envio dos pareceres do 
Conselho Fiscal com antecedência para melhor análise do presente Conselho. O Sr. Rui, 
com a palavra, ressaltou que os relatórios são encaminhados para os dois conselhos e, 
por conveniência, o Conselho Fiscal emite parecer técnico de análise e aprovação de 
contas. Esclareceu que esses pareceres podem ser um auxílio ao Conselho de 
Administração, e que poderão ser encaminhados para ciência e deliberação. O Sr. 
Alexandre pediu a palavra dizendo que o Conselho de Administração precisa estar 
ciente de todas as suas atribuições, “tomando para sí” a responsabilidade de saber o que 
ocorre tanto no Conselho Fiscal como no Comitê de Investimentos. O Sr. Luiz retomou 
a palavra e disse não ter encontrado a relação de contratos celebrados junto aos 
relatórios enviados mensalmente. O Sr. Rui, em resposta, se comprometeu a verificar os 
relatórios e, caso necessário, readequá-los para melhor atendimento ao Conselho. O Sr. 
André propôs pautar novamente o presente assunto para a próxima reunião, sendo a 
proposta aprovada por todos os presentes.    Ato contínuo, o Sr. André passou para a 
próxima pauta: 6 - Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. 
Março de 2021: O Sr. André passou a palavra para o Sr. Rodrigo, que iniciou sua fala 
reforçando o contexto de incerteza quando ao andamento do processo de abertura 
econômica causado pela COVID-19. Destacou que o mês de março foi bom para a 
careira, 0,68% de resultado, mesmo neste contexto de incerteza, principalmente do 
papel central que o governo federal tende a cumprir. Foram alocados valores em ativos 
internacionais, com o intuito de seguir os alvos traçados pela Política de Investimentos 
2021 e aproveitando um contexto mais expansionista em cenário global. Seguindo, 
reforçou que a principal preocupação do comitê é com a volatilidade da renda fixa e que 
para abril poderá ocorrer decisões de realocação para um direcionamento com menos 
volatilidade, mas, também se beneficiando do novo ciclo de lata dos juros (SELIC). 
Para finalizar, o Sr. Rodrigo, aproveitou para exemplificar, este contexto de incerteza, 
comentando sobre o Fundo Especial e suas regras de utilização. Dentro dos resultados 
atuais, mesmo com rentabilidades positivas da carteira, o IPCA segue alto, o que obstrui 
o auxílio direcionado para a Insuficiência Financeira. Por um lado é ruim para a PMS, 
mas por outro o Fundo Financeiro volta a acumular recursos que poderão render valores 
e auxílios maiores no longo prazo. O Sr. André perguntou aos membros se tinham 
perguntas ao Sr. Rodrigo, sendo deliberado por todos não. Ato contínuo solicitou aos 
membros votação quanto a aprovação do relatório de investimentos apresentados. Em 
deliberação todos os presentes votaram pela aprovação. Continuando, o Sr. André 
passou para o último item da pauta: 7 - 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. O Sr. Luiz, com a palavra, perguntou sobre a publicidade 
do Plano de Trabalho do Conselho de Administração junto ao site do Instituto. O Sr. 
Rui esclareceu que já foi solicitada a inclusão na área de atividades referente ao 
Conselho e que está aguardando as informações ficarem disponíveis para efetivo acesso. 
Ainda com a palavra o Sr. Luiz perguntou sobre  andamento da certificação do Pró 
Gestão em nível III. Em resposta, o Sr. Rui disse que já estamos bem adiantados quanto 
as documentações necessárias, mas que ainda faltam alguns ajustes e, em decorrência da 
pandemia COVID-19, acredita que só conseguiremos a visita do auditor para 
certificação no fim do segundo semestre de 2021 ou início de 2022. O Sr. Alexandre 
pediu a palavra e solicitou ao Sr. Rui e ao Sr. Rodrigo verificarem a possibilidade de 
detalhar o relatório de investimentos gerado pelo sistema SIRU. Sugeriu, ainda, a 
divugação e discussão sobre notícias do cenário econômico atual e futuro, para que 
possam ter uma visão mais panorâmica do previsto para o mercado financeiro dentro de 
04 / 05 anos. O Sr. Rodrigo, em resposta a sugestão do Sr. Alexandre, disse que buscará 
atender a demanda solicitada, e lembrou aos presentes que todos os relatórios de 
investimentos estão disponíveis no site do IPREVSANTOS e que, havendo mais 
sugestões, estas podem ser encaminhadas para a devida adequação. Por fim, 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 26/05, 
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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