
SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 17 DE NOVEMBRO 
DE 2021. 

Aos 17 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 14h30min a 

reunião foi iniciada na sala de reuniões do  IPREVSANTOS,  sito à Rua Amador 

Bueno, nº 223/225 - Centro - Santos/SP, atendendo a todas as normas de segurança 

devido a pandemia COVID-19. O Conselho reuniu-se para tratar da seguinte pauta: 

Apresentação da Política de Investimentos - 2022.  Estavam presentes para participarem 

da reunião o Sr. André Cheutchuk, Presidente do Conselho de Administração, o Sr. 

Alexandre Manetti, Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Sra Rosimeire Lyra dos Santos, 

Sra. Neide Gravato da Silva, Sra. Alcione de Araújo Simões, Sra. Elizabeth Galdino 

Mestre, Elaine de Santana Lopes, Daniele Orgem Fernandes da Silva e Sr. Josias 

Aparecido Pereira da Silva. Presentes por parte do Conselho Fiscal o Presidente Sr. 

Laércio Florêncio de Carvalho e o Sr. André Helfstein do Rosário Souza. Presentes 

ainda por parte do Instituto o Sr. Rui de Rosis Junior, Presidente do IPREVSANTOS, o 

Sr. Marcos Galvez, Chefe do DEAFI e Sr. Rodrigo Brandão, Chefe da CONFIN. 

Presente também o Sr. Thiago Norte, consultor da Consultoria Financeira Crédito & 

Mercado.  A Sra. Teresa Cristina Borges de Campos e o Sr. Emanoel Julio Silva de 

Lima, ambos conselheiros fiscais, justificaram a ausência. O Sr. André abriu a reunião 

elencando sobre o envio antecipado da Política de Investimentos 2022 aos membros, na 

data de 08/11/2021, para análise e explicou que, atendendo aos requisitos de Programa 

Pró-Gestão, a Política de Investimentos do Instituto deverá ser aprovada pelos 

conselhos deliberativo e fiscal, e por isso optou-se pela reunião em conjunto com os 

representantes dos dois órgãos. Em seguida o Sr. André fez a leitura da pauta a ser 

discutida: 1 - Apresentação da Política de Investimentos 2022:  Ato contínuo o Sr. 

Rodrigo apresentou o Sr. Thiago aos membros presentes e este iniciou a reunião falando 

brevemente sobre a metodologia utilizada para a elaboração da política de investimentos 

do Instituto. Em seguida retornou a palavra para o Sr. Rodrigo que apresentou aos 

membros, através de slides, o documento aprovado pelo Comitê de Investimentos do 

Instituto em reunião realizada em 05/11/2021. Em sua explanação o Sr. Rodrigo 

elencou os critérios utilizados para adequação da estratégia constante na política de 

investimentos que será utilizada pelo Instituto em 2022. Seguindo, passou e explicou os 

principais pontos da política: Cenário, Meta de Investimentos, Estratégias de Alocação, 

Processo de Credenciamento e Alçadas e estratégias de gestão. A pedido do Sr. 

Alexandre, para facilitar o entendimento e a visualização das estratégias de 

investimentos, apresentou e comparou a Política de 2021 com a nova, destacando que o 

perfil de investidor da carteira continua equivalente e que os ajustes em relação ao ano 

anterior se deram pontualmente e principalmente no seguimento de Investimentos no 

Exterior, segmento este aberto em 2020 e reforçado através a política de 2021. O Sr. 

Alexandre, questionou sobre a indicação de valores baixos para Estratégia Alvo nos 

segmentos de FIP e FIIs. O Sr. Rodrigo explicou que se devem a posições já existentes 



e que não possuem possibilidade de resgate. Assim é necessário indicar os percentuais 

que permanecerão alocados nestes ativos no próximo ano. A Sr. Elizabeth questionou 

qual a principal diferença entre este ano e o ano de 2022 para a escolha das estratégias. 

O Sr. Rodrigo, reforçou que a Política mantém o padrão de risco dos anos anteriores, 

mas destacou, como ponto importante, o crescimento da taxa SELIC e a possibilidade 

de ganhos maiores em ativos com menores riscos. Neste ponto, o segmento de Renda 

Fixa pode voltar a ter percentuais acima dos projetados como alvo, com boas 

possibilidades de retorno e menos riscos.  Após sua explanação o Sr. Rodrigo passou a 

palavra para o Sr. André que pautou a aprovação por parte dos presentes. O Sr. Josias 

pediu a palavra e disse não ter recebido o documento em seu email. A Sra. Daniele, em 

resposta, apresentou o protocolo de envio do documento no endereço de e-mail 

cadastrado pelo Sr. Josias e este ficou de verificar o ocorrido. Após a manifestação do 

Sr. Josias o Sr. André pautou pela aprovação da Política de Investimentos por parte dos 

membros presentes dos conselhos de administração e fiscal. Em deliberação, com 

exceção do Sr. Josias que alegou não ter recebido o documento, todos os membros 

presentes aprovaram a Política de Investimentos - 2022. O Sr. Laércio pediu a palavra e 

elencou o fato de não haver quórum mínimo do conselho fiscal na presente reunião, 

assim, utilizará a presente ata para pautar, na próxima reunião ordinária do conselho 

fisca, em 30/11/2021, a aprovação da Política de Investimentos 2022.  Sem mais 

deliberações, o Sr. André perguntou se havia algum outro assunto a ser tratado na 

presente reunião, sendo deliberado por todos os presentes que não.  Sem mais assuntos 

o Presidente do Conselho de Administração deu a mesma por encerrada, sendo que a 

próxima reunião ordinária está marcada para o dia 24/11, às 14h00. 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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