
VIGÉSSIMA SEXTA 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 SETEMBRO DE 
2021. 

Aos 29 dias do mês de setembro 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) e CGRPPS; 3 - 

Deliberação sobre o credenciamento da gestora SOMMA INVESTIMENTOS S/A 

(habilitada pelo Comitê de Investimentos); 4 - Deliberação sobre os relatórios de 

atividades e operações realizadas pelo Instituto, publicando a cada 03 (três) meses seus 

resultados no Diário Oficial (Ref. Abril, Maio e Junho); 5 - Deliberação sobre o 

relatório de Gestão e Governança Coorporativa; 6 - Avaliação anual do Sistema de 

Gestão Antissuborno; 7 - Deliberação sobre a Política de Investimentos - 2022; 8 - 

Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. Agosto de 2021; 9 - 

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, a Sra. Eliana Rocha de Lima, Sra. Jaqueline Marco do Nascimento, Sr. 

Diego de Souza Mendes, Sr. Alexandre Manetti, Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Sra 

Rosimeire Lyra dos Santos, Sra. Alcione de Araujo Simões, Sr. Luiz Francisco dos 

Santos e Sra. Elizabeth Galdino Mestre. Presentes também por parte do Instituto o Sr. 

Rui de Rosis Junior, Presidente do IPREVSANTOS, a Sra. Daniele Orgem Fernandes 

da Silva, o Sr. Jean Viana de Lima 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 que o parágrafo que menciona a transferência do pagamento para a 

Prefeitura das pensões concedidas antes da criação do Intituto (oriundas da CAPEP) 

fosse melhor explicado, pois o texto apresentado na ata, sob seu entedimento, não ficou 

claro. O Sr. Rui pediu a palavra e apresentou uma proposta de alteração junto ao 

parágrafo, sendo aprovada pelos presentes. Assim, a Sra. Daniele se comprometeu a 

retificar a ata para posterior assinatura. O Sr. André retomou a palavra e, não havendo 

mais considerações, a ata foi aprovada pelos presentes. Assim, o Sr. André passou para 

as considerações sobre a pauta 2: Deliberação sobre os andamentos dos cursos para 
as certificações profissionais ANBIMA (CPA-10 e 20) e CGRPPS: O Sr. André abriu 

a presente pauta parabenizando o Sr. Diego pela certificação CPA-10 e a Sra. Elizabeth 

pela certificação CGRPPS. O Sr. Rui pediu a palavra e citou os membros certificados 

até a presente data: Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves - CPA-20; Sr. Diego de Souza 

Mendes - CPA-10, Sr. Luiz Francisco dos Santos - CPA-10, Sra. Elizabeth Galdino 



Mestre - CGRPPS e Sra. Neide Gravato da Silva - CGRPPS, totalizando 05 (cinco) 

membros certificados. Ainda com a palavra o Sr. Rui ressaltou a importância da 

certificação dos demais membros face as futuras exigências legais. Sem mais assuntos 

sobre a presente pauta o Sr. André, em continuidade passou para o próximo assunto:  3 - 
Deliberação sobre o credenciamento da gestora SOMMA INVESTIMENTOS S/A 
(habilitada pelo Comitê de Investimentos): O Sr. André abriu a pauta e passou a 

palavra para o Sr. Rodrigo que explicou sobre as características da gestora e sobre a 

migração do Fundo Constância Brasil FIA da gestora Constância Investimentos para a 

SOMMA Investimentos. Ressaltou que não houve alteração no administrador do fundo, 

que continua a ser o BEM DTVM e que o credenciamento é necessário devido a 

obrigatoriedade de os recursos estarem atrelados a nova gestora. O Sr. André retomou a 

palavra e abriu para os presentes votarem a homologação da gestora SOMMA 

INVESTIMENTOS S/A, já devidamente habilitada pelo Comitê de Investimentos. Em 

deliberação o credenciamento supracitado foi homologado por unanimidade. 

Continuando o Sr. André passou para a próxima pauta: 4 - Deliberação sobre os 
relatórios de atividades e operações realizadas pelo Instituto, publicando a cada 03 
(três) meses seus resultados no Diário Oficial (Ref. Abril, Maio e Junho):  O Sr. Rui 

iniciou a presente pauta propondo que o Conselho Administrativo junto ao Conselho 

Fiscal estabelecesse um fluxo de trabalho onde, após análise dos contratos pelo 

Conselho Fiscal, fosse elaborado um relatório para o conselho deliberativo apreciar. O 

Sr. Alexandre pediu a palavra e endossou a proposta apresentada pelo Sr. Rui. O Sr. 

André, em resposta, disse concordar com a proposta e se comprometeu a conversar com 

o Sr. Laércio, presidente do Conselho Fiscal, para estabelecerem uma linha de trabalho 

nos moldes propostos. Em deliberação todos os presentes manifestaram concordância. 

O Sr. Rui ressaltou a necessidade de revisão da legislação que trata das atribuições dos 

conselhos para uma melhor delimitação dos assuntos a serem apreciados e aprovados. 

Em continuidade, o Sr. André propos que a presente discussão fosse adiada para a 

próxima reunião ordinária, sendo a proposta aprovada pelos presentes. Em continuidade 

o Sr. André agradeceu e, sem mais deliberações, passou passou para a pauta 5: 
Deliberação sobre o relatório de Gestão e Governança Coorporativa: O Sr. André 

passou a palavra para o Sr. Rui que explicou sobre a periodicidade de elaboração do 

relatório supracitado, que hoje é de 06 (seis) meses. Elencou que o Instituto já possui 02 

(dois) relatórios publicados no site, pertinentes ao 1º e 2º semestre de 2020 e que o 

relatório ora apresentado para apreciação e deliberação quanto a aprovação abrange o 1º 

semestre do presente exercício. Disse, ainda, que o Programa Pró-Gestão - nível III 

determina que o Instituto dê transparência dos seus relatórios de gestão e governança 

cooporativa aos membros dos conselhos, que deverão apreciá-lo e aprová-lo para que, 

após, o documento seja publicado no site para livre acesso aos segurados e beneficiários 

do IPREVSANTOS.  Finalizou dizendo que os membros podem apresentar propostas de 

adequação que acharem pertinentes. O Sr. Alexandre pediu a palavra e disse que, na 

informação disponível sobre as alocações financeiras poderão surgir dúvidas em 

referência aos dados que compuseram o resultado apresentado.  Explicou que, sob seu 

entendimento, faz-se necessário discriminar o que é aporte e o que é rentabilidade, pois 

essa informação não está visível de forma geral. Ressaltou que os membros dos 



conselhos e comitê possuem um entedimento mais técnico, mas isso não se aplica ao 

público em geral, assim, propôs uma apresentação mais detalhada no que tange a 

segregação de aportes e rendimentos.  O Sr. Rui, em resposta, concordou e agradeceu a 

contribuição do Sr. Alexandre e disse que irá providenciar os ajustes para 

aprimoramento das informações elencadas. Após as considerações, o Sr. André pautou a 

aprovação do Relatório de Gestão e Governança Coorporativa do 1º semestre de 2021. 

Em votação o relatório foi aprovado por unanimidade. Em continuidade o Sr. André  

passou para a próxima pauta da presente reunião: 6 - Avaliação anual do Sistema de 
Gestão Antissuborno: O Sr. André passou a palavra para o Sr. Jean, oficial de 

conformidade do Instituto, que iniciou ressaltanto que o IPREVSANTOS já possui a 

certificação do sistema de gestão antissuborno (ISO 37001) há um ano. Lembrou que 

foi encaminhado, via e-mail, o relatório de desempenho do referido sistema para análise 

crítica dos membros. Em continuidade elencou os dados presentes no referido relatório, 

onde não foram apuradas denúncias. A Sra. Elizabeth pediu a palavra e perguntou sobre 

a elaboração das planilhas encaminhadas. Em resposta o Sr. Jean explicou sobre a 

dinâmica de tratamento e elaboração dos dados que foram encaminhados, explicando 

sobre os dispositivos pertinentes a política antissuborno e código de conduta do Instituto. 

O Sr. Alexandre pediu a palavra e perguntou se houve alguma alteração na questão de 

melhorias de processos com a implantação do sistema antissuborno. Em resposta o Sr. 

Jean disse que uma das consequências foi a maior formalização desses processos e uma 

contínua política de melhorias, uma vez que faz-se necessário a renovação do referido 

certificado uma vez por ano, e os procedimentos são novamente auditados. Novamente 

com a palavra o Sr. Alexandre perguntou sobre a questão digital de tratamento de dados 

e como estão definidas as questões de acesso e segurança, questionando, também, sobre 

a existência de procedimentos de cópias de segurança. O Sr. Jean explicou que o 

Instituto possui uma pasta armazenada em nuvem onde os documentos são salvos, com 

acesso dele e do Sr. Rui e que existem cópias de segurança desses documentos em dois 

níveis, ou seja, junto a nuvem do Instituto e junto ao servidor de cópia de segurança da 

Prefeitura. Sem mais considerações sobre o assunto o Sr. André pautou a análise crítica 

da avaliação anual do Sistema de Gestão Antissuborno, sendo a mesma aprovada pelos 

presentes. Em seguida o presidente do conselho pautou o próximo assunto a ser 

discutido: 7 - Deliberação sobre a Política de Investimentos - 2022: Com a palavra o 

Sr. Rui explicou que a inclusão da presente pauta é importante para iniciarmos as 

tratativas de elaboração da Política de Investimentos - 2022. Elencou que neste ano a 

elaboração e aprovação será feita em conjunto com o Conselho Fiscal, face as novas 

exigências do Programa Pró-Gestão - nível III. Em seguida o Sr. Rui passou a palavra 

para o Sr. Rodrigo que explicou sobre os critérios de elaboração do documento, que 

abrange o envio da minuta por parte da consultoria financeira para análise e adequação 

por parte do gestor e do comitê de investimentos e conselhos. O Sr. Alexandre pediu a 

palavra e perguntou sobre a taxa de meta atuarial para o próximo ano. Em resposta o Sr. 

Rodrigo explicou que a meta atuarial é utilizada, também, como meta de investimentos, 

mas não de forma obrigatório ou até mesmo legal. Em sua visão é interessante utilizar 

os mesmos parâmetros para a busca do equilíbrio atuarial de longo prazo. Porém, em 

alguns anos, como os dois últimos por exemplo, a meta atuarial acaba se apresentando 



descolada do resultado dos investimentos, pelos desempenhos negativos dos principais 

indicadores. Assim, cabe a gestão observar que o não atingimento da meta atuarial é um 

indicador a ser observado, mas também, intervalos maiores precisam ser levados em 

consideração para os resultados de longo prazo do fundo, assim como a adesão dos 

ativos de investimentos as Políticas aprovadas.  Com a palavra o Sr. Alexandre ressaltou 

que a análise de cenário elaborada pelo Sr. Rodrigo deve continuar, pois é bem 

ponderada e propôs pautar para a próxima reunião o início das deliberações da Política 

de Investimentos - 2022. Sem mais deliberações sobre essa pauta o Sr. André passou 

para o item 8: Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. Agosto de 
2021:  O Sr. André lembrou que o relatório de investimentos ref. a agosto/2021 já havia 

sido encaminhado com antecedência e perguntou se algum membro tinha alguma 

consideração a respeito. O Sr. Rodrigo iniciou dizendo que, em atendimento as 

exigências do Programa Pró-Gestão - nível III, o Conselho Fiscal também fará análise e 

aprovação do referido relatório. Disse ainda que o documento ora discutido já foi 

apresentado ao Conselho Fiscal e aprovado. Quanto aos dados do relatório o Sr. 

Rodrigo esclareceu que incluiu tabelas demonstrando as movimentações financeiras do 

mês, proporcionando maior detalhamento e transparência. Em seguida o Sr. Rodrigo 

falou sobre os títulos públicos e disse que já entrou em contato com o Banco do Brasil 

para estabelecer os parâmetros dos extratos com os ativos marcados na curva. O 

coordenador acredita que para o mês de outubro os ativos já estejam precificados de 

acordo as novas solicitações.  O Sr. Alexandre disse entender que deve ser feito o 

acompanhamento dos títulos públicos principalmente por causa da inflação assim como 

a observação do índice de atividade industrial que, segundo o membro do conselho, 

reflete de forma melhor as condições de crescimento da economia. O Sr. Rodrigo 

destacou que o equilíbrio da carteira no que se refere a volatilidade é o objetivo 

principal da utilização da marcação na curva e que entende como interessante a 

aquisição de novos títulos de forma gradual e aproveitando a queda projetada nos 

critérios estabelecidos para a meta atuarial de 2022.  O Sr. Alexandre, novamente com a 

palavra, aprova o entendimento do Sr. Rodrigo. A Sra. Elizabeth pediu a palavra e 

elencou ter gostado da inclusão da nova tabela junto ao relatório de investimentos. Não 

havendo mais considerações dos presentes o Sr. André pautou a aprovação do referido 

relatório, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Sem mais deliberações, o Sr. 

André passou para último item da pauta: 9 - Assuntos gerais (Acompanhamentos: 
Balanço e Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos /  Plano 
Estratégico / Estudos Atuariais / Outros): O Sr. André abriu a última pauta falando 

sobre a reabertura dos concursos do IPREVSANTOS e passou a palavra para o Sr. Rui 

que explicou sobre as restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020, que 

ocasionou a necessidade de suspensão dos concursos. Disse, ainda, que a suspensão está 

determinada até 31/12/2021, mas que podemos retomar as fases já iniciadas antes da 

vigência do dispositivo legal ora citado. Esclareceu que as incrições serão reabertas e as 

provas programadas para o mês de fevereiro/2022. Em continuidade o Sr. Rui falou que 

está estudando a elaboração da carteira de identificaçao digital para os beneficiários do 

Instituto e que, posteriormente, irá elaborar a confecção da carteira física, com meios 

que não possibilitem fraude e com disponibilização de pacote de benefícios e descontos 



diversos. Sem mais considerações sobre o tema o Sr. André perguntou se havia mais 

algum assunto a ser discutido e a Sra. Alcione pediu a palavra e solicitou o envio do 

link para efetuar sua incrição para a prova de certificação CGRPPS. Sem mais assuntos 

propostos o Presidente do Conselho de Administração deu a mesma por encerrada. A 

próxima reunião ordinária foi marcada para o dia 27/10, 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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