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GESTÃO  2021 – 2024 6 

 7 

 8 

INTRODUÇÃO. No dia 22 de setembro de 2022, às 10h00, presencialmente, 9 

foi realizada reunião do Comitê de Investimentos do IPREVSANTOS. 10 

Participaram Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Presidente do Comitê e os 11 

respectivos membros: Sras. Cláudia Alessandra Parreira Silva Garcia e Daniele 12 

Orgem Fernandes da Silva; Srs. Thiago Silvério de Souza e Vandré Cabral 13 

Bezerra; além do Coordenador de Controle Financeiro, Sr. Rodrigo Brandão de 14 

Araújo e do Presidente do Instituto, Sr. Rui Sergio de Rosis Junior. CENÁRIO 15 

MACROECONÔMICO E EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS. O Sr. 16 

Rodrigo iniciou a reunião apresentando o desempenho positivo da carteira no 17 

mês de julho e agosto. O principal responsável foi a deflação, presente nas 18 

análises das alocações de recursos, que trouxe boas rentabilidades para os 19 

fundos de juros e atrelados ao CDI. A gestão de risco, acompanhamento 20 

presente em todos os relatórios de investimentos, se mostrou alinhada com o 21 

desempenho dos principais indicadores de mercado. PROPOSTAS DE 22 

INVESTIMENTOS E ANÁLISE TÉCNICA DOS RISCOS. Dessa forma, o 23 

Sr. Rodrigo apresentou a proposta de encerrar a alçada de títulos públicos, por 24 

enquanto, e focar na alçada de letras financeiras. Com posição atual de 12,35% 25 

no consolidado da carteira (R$ 211 milhões), o Sr. Rodrigo apresentou a 26 

possibilidade de estender para dezembro em R$ 100 milhões a alçada, neste 27 

produto. Por unanimidade o comitê aprovou a proposta. Reforçando, o 28 

Coordenador, apresentou espaço de no máximo 50 milhões para aporte no 29 
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plano financeiro, em função do aumento natural da posição dos fundos de alta 30 

liquidez., sendo o restante dos recursos direcionados para o plano 31 

previdenciário e prazos mais longos. Seguindo, no tema Credenciamento foi 32 

apresentado três proposta. Credenciamento do Banco Safra (Banco, 33 

Administrador e Gestor). O Sr. Rodrigo reforçou que, o Banco perdeu o prazo 34 

de atualização no início do ano por questões internas, mas se organizou 35 

novamente para ser uma opção de consulta aos produtos voltados aos RPPS.  36 

Devido ao tempo de entrega da documentação, algumas certidões estão fora 37 

dos prazos de validade, mas foram entregues com validade. Assim, o comitê 38 

aprovou o credenciamento do Banco condicionando a apresentação da 39 

homologação ao conselho à atualização destas certidões, por unanimidade. 40 

Seguindo foi apresentado Fundo Caixa Juros e Moeda FIM – CNPJ 41 

14.120.520/0001-42, produto da Caixa com foco em títulos privados e renda 42 

fixa, possibilitando a comparação com as Letras Financeiras de outras 43 

instituições, já que estas não são prioridade da Instituição. O Sr. Rodrigo 44 

reforçou que o desempenho do fundo está em linha com os fundos de crédito 45 

privado e pode ser uma nova opção de aplicação para os recursos novos do 46 

plano previdenciário, pois seu resgate é em D+0. Seguindo propôs aporte de R$ 47 

15 milhões, sendo parte de realocação e parte dos recursos novos presentes no 48 

fluxo de caixa do Instituto. O Comitê aprovou credenciamento e adição do 49 

fundo no rol dos produtos da Caixa com características de receber os recursos 50 

novos do plano previdenciário, confirmando a proposta de aporte. Por fim, foi 51 

apresentado credenciamento do Fundo SHOP11 – CNPJ 22.459.737/0001-00. 52 

O Fundo é um ativo originado do Fundo Capitânia que aprovou sua liquidação. 53 

Dessa forma, o credenciamento é preciso ser realizado para o acompanhamento 54 

de diligência dos recursos aplicados e declaração junto aos órgãos reguladores. 55 

O fundo faz parte do segmento de fundos imobiliários, é administrado pelo 56 

BTG e gerido pela Capitânia, ambos com credenciamento válido perante o 57 

Instituto. Sua carteira possui dois shoppings em operação no Sul do país 58 
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(Gravataí e Lajeado) e ainda não apresenta liquidez no mercado secundário. As 59 

cotas totais serão repassadas para o IPREVSANTOS, por conta CBLC, em 60 

processo de abertura junta a XP Investimentos (sem custos). Por unanimidade o 61 

comitê aprovou credenciamento do fundo.  DADOS ATUALIZADOS DOS 62 

FLUXOS DE CAIXA E INVESTIMENTOS. Neste item, o Sr. Rodrigo 63 

informou que o Fundo Especial está com aproximadamente R$ 3 milhões de 64 

defasagem dos resultados da inflação. Dessa forma, o fluxo de uso pode estar 65 

perto de retornar, mostrando a eficiência dos trabalhos do comitê e da gestão 66 

em relação aos resultados do Plano Financeiro. INFORMAÇÕES GERAIS. 67 

Para finalizar o Presidente do Instituto, Rui Sérgio Gomes de Rosis Júnior, deu 68 

ciência ao comitê de Notificação da Polícia Federal acerca do fundo LSH, 69 

recebido em 16 de setembro de 2022. O documento solicita informações gerais 70 

dos aportes, seu acompanhamento e resultado, no período de 2014 a 2016, 71 

além de questionar quem compunha os comitês e conselhos da época. O Sr. 72 

Rui reforçou que as informações serão fornecidas os mais prevê possível e o 73 

IPREV estará a disposição para qualquer questionamento futuro. 74 

 75 

Membros do Comitê presentes: 76 

 77 

Gabrielle Leonel Gonçalves - Presidente do Comitê 78 

    79 

Daniele Orgem Fernandes da Silva                       80 

 81 

Cláudia Alessandra Parreira Silva Garcia 82 

 83 

Thiago Silvério de Souza 84 

 85 

Vandré Cabral Bezerra 86 

 87 

Rodrigo Brandão de Araújo - Coordenador de Controle Financeiro                 88 

 89 

Rui Sérgio Gomes de Rosis Júnior - Presidente - IPREVSANTOS 90 


