
TRIGÉSSIMA 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 27 DE JULHO DE 
2022. 

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 da ata da reunião ordinária anterior; 2 - 
Deliberação sobre o Credenciamento do Itaú Asset Management aprovado pelo Comitê 
de Investimento; 3 - Deliberação sobre o Fundo LSH; 4 - Avaliação do relatório de 
Ouvidoria (abril, maio e junho/22); 5 - Deliberação e aprovação do relatório de 
investimentos ref. Junho de 2022; 6 - 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. Carlos Augustus Mauá, Sra. Daniele 
Orgem Fernandes da Silva, Gabrielle Leonel Gonçalves, Sr. Luiz Francisco dos Santos, 
Sra. Elizabeth Galdino Mestre e Sra. Rosimeire Lyra dos Santos. 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 presente reunião fazendo a leitura da primeira pauta a ser discutida: Leitura e 
aprovação da ata pertinente à 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 continuidade todos os presentes concordaram e aprovaram a ata por unanimidade. O 
Sr. André então passou para as deliberações do segundo item de pauta: Deliberação 
sobre o Credenciamento do Itaú Asset Management aprovado pelo Comitê de 
Investimento: O Sr. Rodrigo, com a palavra, explicou que a motivação do presente 
credenciamento ocorreu pela alteração da estrutura de gestão do próprio Banco Itaú, que 
direcionou para a Itaú Asset a gestão dos fundos de investimentos da Instituição. No 
caso do IPREVSANTOS, dois fundos apresentaram esta alteração e tiveram seu 
cadastro alterado. Dessa forma, foi necessário análise da documentação por parte do 
Comitê de Investimentos, que aprovou por unanimidade. O Sr. André, com a palavra, 
confirmou o recebimento dos documentos supracitados e pautou a aprovação dos 
membros presentes quanto a homologação do ITAÚ ASSET MANAGEMENT   - CNPJ 
40.430971/0001-96.  Em deliberação os presentes, por unanimidade, homologaram o 
credenciamento ora apresentado. Sem mais deliberações sobre o tema o Sr. André 
passou para a pauta referente as atualizações referentes ao Fundo LSH: O Sr. Rui 
pediu a palavra e explicou os motivos da inserção da presente pauta, elencando que o 
referido investimento foi realizado em 2014 e que existe um acompanhamento efetivo 
por parte do Instituto no que tange as decisões que envolvem esse investimento. Em 
seguida o Sr. Rui passou a palavra para o Sr. Rodrigo que falou sobre as últimas 
atualizações ocorridas. Inicialmente, o Sr. Rodrigo fez um prévio resumo do histórico 
dos acontecimentos do Fundo. Reforçou que se trata de um FIP com investimento em 
um hotel, localizado no Rio de Janeiro. No decorrer do investimento foi descoberto que 
a estrutura do Fundo foi utilizada para fins ilícitos, o que gerou processos e punições 
judiciais. Dessa forma a estrutura do fundo entrou em recuperação judicial e permanece 
neste processo até o presente momento. Em relação ao hotel, o empreendimento 
permaneceu fechado devido a pandemia e, a após sua abertura, foi aprovado pelos 
cotistas o embandeiramento do negócio pela empresa OWN. Apresentado o resumo, o 



Sr. Rodrigo informou que a Administradora RJI, em função de sua obrigatoriedade de 
gestão e diligência apresentou Plano de Liquidação aos cotistas, sendo o mesmo 
aprovado em assembleia. O referido plano pretende identificar as responsabilidades 
tributárias e legais em nome do fundo, avaliar o imóvel para venda e assim identificar 
uma possibilidade de liquidá-lo sem que os cotistas arquem com recursos financeiros. A 
Sra. Elizabeth pediu a palavra e perguntou sobre o montante da dívida. Em resposta o 
Sr. Rodrigo disse que está em torno de 80 milhões de reais, mas que a responsabilidade 
do IPREVSANTOS representa aproximadamente 1% desse total. Novamente com a 
palavra a Sra. Elizabeth perguntou se a empresa que está administrando o 
empreendimento não tem interesse de aquisição. O Sr. Rodrigo explicou que essa 
empresa, por força de contrato, foi autorizada a explorar o empreendimento pelo 
período de 05 (cinco) anos e que, após, eles podem fazer uma proposta, caso queiram, 
para a aquisição em definitivo. O Sr. André retomou a palavra e perguntou aos membros 
se havia mais alguma dúvida sobre o tema, sendo deliberado que não. Assim, o 
Presidente do Conselho ressaltou que ficará no aguardo das novas atualizações e 
eventuais solicitações de alguma providência por parte do conselho deliberativo. 
Continuando o Sr. André agradeceu as explicações do Sr. Rodrigo e passou para as 
explanações quanto a avaliação do relatório de Ouvidoria (abril, maio e junho/22): 
O Sr. André passou a palavra para o Sr. Jean, ouvidor do Instituto, para que ele 
explicasse sobre os dados constantes no referido relatório. Com a palavra o Sr. Jean 
iniciou falando sobre o novo formato do relatório que consiste em demonstrar de forma 
ainda mais detalhada as solicitações realizadas através do Canal da Ouvidoria. Dito isto 
o Sr. Jean explanou sobre os tipos de ocorrências registradas com maior frequência, 
respectivamente: sobre suspensão de benefício em decorrência de falta de 
recadastramento, informações sobre documentos para o recadastramento e pagamento 
de valor de cesta básica pago erroneamente. Assim, após a fala do Ouvidor do Instituto, 
o Sr. André perguntou se algum conselheiro gostaria de pedir mais algum 
esclarecimento sobre o tema. A Sra. Elizabeth questionou sobre os procedimentos do 
Instituto em informar os beneficiários sobre a necessidade de comparecimento para 
realizar o Recadastramento. O Sr. Jean informou que no final de 2021 foi enviado a 
todos os beneficiários correspondência aos endereços cadastrados no banco de dados do 
IPREVSANTOS. Complementando, ressaltou que, provavelmente, tenha ocorrido falta 
de atualização de endereço por parte de alguns aposentados e pensionistas, podendo ter 
sido este o motivo de algumas ausências. Também informou que a Portaria de 
Recadastramento foi publicada em Diário Oficial e existe uma postagem no site do 
Instituto informando sobre a necessidade dos beneficiários efetuarem o 
recadastramento. Ainda com a palavra a Sra. Elizabeth questionou se existe alguma 
campanha realizada pelo IPREVSANTOS para atualizar os endereços dos aposentados e 
pensionistas. Em resposta o Sr. Rui informou que já está em andamento a implantação 
de projetos que melhorem a comunicação do Instituto com os beneficiários. Ressaltou 
ainda que esses projetos preveem a criação de canais de comunicação via mensagens e 
por intermédio de mídias sociais. Sem mais deliberações sobre o tema o Sr. André 
seguiu para o próximo item da pauta. Deliberação e aprovação do relatório de 
investimentos ref. Junho de 2022: O Sr. André ressaltou que o relatório de 
investimento referente ao mês de junho de 2022 já havia sido encaminhado com 
antecedência passando, em seguida, a palavra para o Sr. Rodrigo que iniciou 
comentando que a estratégias de investimento se encontram de acordo com os relatórios 
encaminhados nos meses anteriores. A parcela de renda fixa adicionada à carteira está 
vinculada a meta atuarial média de IPCA+6% e/ou a fundos atrelados à taxa SELIC, que 
hoje está em 13,75%. No que se refere aos fundos de renda varável o contexto da 



inflação global ainda prejudica seu desempenho, porém a parcela conservadora de renda 
possibilita que nenhuma realocação precipitada precise ser realizada. Para finalizar, o Sr. 
Rodrigo, antecipou que o foco do mês de julho está na compra de letras financeiras com 
foco total no atingimento da meta atuarial e consequentemente na diminuição da 
volatilidade da carteira. Não havendo mais considerações dos presentes o Sr. André 
pautou a aprovação do referido relatório, sendo o mesmo aprovado por unanimidade 
(ANEXO I).  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. Carlos 
perguntou acerca da nova certificação voltada aos conselheiros e dirigentes dos RPPS, 
questionando se o Sr. Rui ou a Sra. Daniele sabiam sobre a dinâmica das provas. Em 
resposta o Sr. Rui disse que não, ressaltando que não teve conhecimento de conselheiros 
que já tivessem se submetido a essa avaliação. A Sra. Rosimeire pediu a palavra e 
perguntou se o local escolhido para a apresentação do curso para certificação dos RPPS,  
ocorrido nos dias 19 e 20/07, havia sido feito pelo Instituto. O Sr. Rui explicou que o 
referido curso foi organizado pela APEPREM e que o Instituto não teve nenhuma 
relação com as escolhas de datas e locais. A Sra. Rosimeire justificou sua pergunta pela 
ocorrência da falta de acessibilidade do local, causando impossibilidade de acesso pela 
conselheira Alcione, que foi prejudicada em sua participação. Em resposta o Sr. Rui 
disse que ficou surpreso com essa ocorrência, uma vez que o auditório pertence a 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, e ressaltou que irá comunicar a 
APEPREM sobre o fato para que seja observado, nos próximos eventos, a devida 
adequação dos locais de acordo com as normas legais. 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 
31/08, 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 

JULHO/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.  

 

 

 

 


