
TRIGÉSSIMA QUARTA 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 25 DE MAIO DE 2022. 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h00min a 
reunião foi iniciada por meio da ferramenta Zoom. O Conselho reuniu-se para tratar das 
seguintes pautas: 1 - Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinária e extraordinária 
anteriores; 2 - Deliberação sobre o relatório de ouvidoria - 1º Trimestre de 2022; 3 -
 Deliberação e aprovação do relatório de investimentos ref. Março e Abril de 2022; 4 - 
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. Ironides Agostinho Silva Junior, Sr. Carlos Augustus Mauá, Sra. 
Daniele Orgem Fernandes da Silva, Sra. Neide Gravato, Sr. Alexandre Manetti, Sra. 
Gabrielle Leonel Gonçalves, Sr. Luiz Francisco dos Santos, Sra. Elizabeth Galdino 
Mestre, Sra. Eliana Rocha de Lima e Sra. Elaine Cristina Rodrigues. Presentes também, 
por parte do IPREVSANTOS, o Sr. Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior, Presidente do 
Instituto, o Sr. Rodrigo Brandão de Araújo e o Sr. Jean Viana de Lima. O Sr. André 
abriu a fazendo a leitura da primeira pauta a ser discutida: Leitura e aprovação das 
atas pertinentes às reuniões ordinária e extraordinária anteriores: O Sr. André 
iniciou lembrando que as atas supracitadas foram encaminhadas via e-mail para leitura 
antecipada dos membros, e perguntou se todos os presentes concordavam em passar 
para a aprovação. A Sra. Eliana pediu a palavra e solicitou a inclusão de seu nome no 
rol dos presentes na reunião realizada em 27/04/22, pois não constava na referida ata. A 
Sra. Daniele, em resposta, disse que faria a correção solicitada. Em continuidade, sem 
mais considerações, todos os presentes concordaram e aprovaram as atas por 
unanimidade. O Sr. André então passou para as deliberações do segundo item de pauta: 
Relatório de Ouvidoria 1º Trimestre de 2022: O Presidente do Conselho 
Administrativo iniciou a presente pauta acusando o recebimento do relatório de 
ouvidoria via e-mail e perguntou aos presentes se havia alguma consideração a ser feita, 
sendo deliberado por todos que não. Antes de passar para a próxima pauta o Sr. André 
passou a palavra para o Sr. Rui que solicitou aprovação dos presentes para inclusão de 
pauta pertinente ao Relatório de Governança 2º Semestre de 2021. Em resposta, o Sr. 
André e demais membros aprovaram a inclusão e o Sr. Jean, com a palavra, iniciou 
explicando sobre a metodologia de elaboração do referido relatório, mencionando que a 
apresentação junto aos conselhos tem por objetivo a busca de eventuais propostas de 
melhorias quanto as informações ali demonstradas. Com a finalização do Sr. Jean o Sr. 
André retomou a palavra e, em conjunto com os demais membros presentes, aprovou o 
presente relatório de gestão – 2º semestre de 2021. Continuando o Sr. André agradeceu 
a presença do Sr. Jean e fez a leitura da próxima pauta: Deliberação e aprovação do 
relatório de investimentos ref. Março e Abril de 2022: O Sr. André ressaltou que os 
relatórios de investimento referentes aos meses de março e abril de 2022 já haviam sido 
encaminhados com antecedência passando, em seguida, a palavra para o Sr. Rodrigo 
que iniciou comentando que os resultados estão em linha com as estratégias escolhidas 
pelo comitê de investimentos. Esclareceu que tivemos um mês de março muito bom que 
mostrou a capacidade da carteira em entregar resultados acima da inflação e, o mês de 
abril, mostrou o grau de proteção que a carteira carrega mesmo em meses com baixos 
retornos em relação a renda variável. Continuando, o Sr. Rodrigo reforçou que ainda 
existe boa oportunidade de adquirir títulos públicos e privados de forma a acompanhar a 



meta atual e as metas futuras de rentabilidade e está acompanhando o mercado 
diariamente para aproveitar as melhores opções. Adicionalmente, o Coordenador 
Financeiro destacou que as informações sobre as aplicações, agora, estão divididas por 
temas entre folha, repasses e parcelamento, investimentos e taxa de administração de 
forma a apresentar com mais transparência e diferenciar a gestão do comitê de 
investimentos e a gestão administrativa dos recursos previdenciários. Finalizando o Sr. 
Rodrigo ressaltou que os pareceres do Comitê de Investimentos passarão a ser 
encaminhados como anexo junto às atas. Seguindo o Sr. Alexandre pediu a palavra e 
explanou sobre os acontecimentos disruptivos atuais, principalmente em relação a 
guerra na Ucrânia e a pandemia da covid. Destacou a questão do risco-retorno e a 
relação das proporções entre a renda fixa e a renda variável nas estratégias de 
investimentos, principalmente ativos voltados a um único setor como o de tecnologia, 
por exemplo.  Para finalizar questionou o Comitê de investimentos está enxergando esta 
questão. O Sr. Rodrigo reforçou que a maioria das aplicações e realocações estão 
voltadas para garantir a meta atuarial e proteger os recursos utilizando a renda fixa e 
aplicações mais conservadores, principalmente devido a boas oportunidades de mercado. 
Em relação a questões da renda variável, enfatizou que as aplicações têm um caráter de 
longo prazo e que, caso as mudanças se tornem um novo contexto, realocações poderão 
ser realizadas, principalmente pelo acompanhamento diário que existe por parte da 
gestão do Instituto. No mesmo assunto e antes da palavra voltar ao presidente, a Sra. 
Neide sugeriu que o relatório de investimentos adicionasse as informações resumidas de 
cada aplicação e sua principal característica de risco e ativos e carteira. Aceitando a 
proposta o Sr. Rodrigo irá adicionar tais informações aos relatórios. Não havendo mais 
considerações dos presentes o Presidente do conselho pautou a aprovação dos referidos 
relatórios, sendo os mesmos aprovados por unanimidade (ANEXO I). O Sr. Rodrigo 
pediu novamente a palavra e solicitou autorização para explicar os documentos 
encaminhados referentes ao credenciamento da Gestora Rio Bravo e do Fundo Rio 
Bravo Proteção FIM, que seguiram para análise e deliberação quanto a homologação. 
O Coordenador Financeiro ressaltou que a habilitação dos documentos por parte do 
Comitê de Investimentos ocorreu na reunião realizada em 19/05/22, assim como, a 
aprovação de um aporte de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Plano 
Previdenciário, caso a homologação seja aprovada. O Sr. André, com a palavra, 
confirmou o recebimento dos documentos supracitados e pautou a aprovação dos 
membros presentes quanto a homologação do RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO 
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CNPJ/MF 44.602.982/0001-67 
(“FUNDO”) e da gestora RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 03.864.607/0001-08. Em deliberação os presentes, por unanimidade, 
homologaram os credenciamentos ora apresentados. Sem mais considerações o Sr. 
André passou para a última pauta: Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e 
Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos / Plano Estratégico / Estudos 
Atuariais / Outros): Com a palavra o Sr. Alexandre perguntou sobre a previsão de 
chamamento dos candidatos aprovados nos concursos do Instituto. Em resposta o Sr. 
Rui esclareceu que está finalizando os procedimentos de contratação de empresa 
especializada em saúde ocupacional para elaboração dos laudos técnicos obrigatórios e 
exames admissionais e que, assim que as contratações foram efetuadas, já iniciará o 
chamamento. Elencou, ainda, que de acordo com sua previsão no início de julho/22 já 
teremos novos servidores empossados. Retomando a palavra o Sr. André perguntou se 
existia mais algum assunto a ser discutido, sendo deliberado por todos que não. Sem 
mais considerações o Sr. André agradeceu aos membros presentes e deu a presente 
reunião por encerrada. A próxima reunião ordinária foi marcada para o dia 29/06, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 

MARÇO E ABRIL/2022 

 

 O Conselho de Administração do IPREVSANTOS, apresenta APROVAÇÃO do 

parecer encaminhado pelo Comitê de Investimentos referente aos relatórios de 

acompanhamento de rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações 

realizadas na aplicação de seus recursos. 

 A carteira de investimentos do Instituto reflete as decisões de investimentos e 

alocações deliberadas no mês corrente, que foram devidamente fundamentadas e 

registradas nas atas de reunião do comitê. Os investimentos são aderentes à Política 

de Investimentos para o ano de 2022 e obedecem aos limites estabelecidos pela 

Resolução 4.963/2021, e suas atualizações.  

 

 

 

 


