
TRIGÉSSIMA NONA 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 26 DE OUTUBRO DE 
2022. 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h00min a 

reunião foi iniciada na sede do IPREVSANTOS, à Rua Amador Bueno, nº 225 – 
Centro, Santos/SP. O Conselho reuniu-se para tratar das seguintes pautas: 1) Leitura e 

aprovação da ata da reunião ordinária anterior; 2) Deliberação sobre o Fundo LSH; 3) 

Deliberação sobre a Política de Investimentos – 2023; 4) Deliberação e Aprovação do 

Relatório de Investimentos – Setembro/2022; 5) Deliberação sobre o imóvel da Rua do 

Comércio nº 103/105 – Centro – Santos/SP; 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. 

Jaqueline Marco do Nascimento; Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva, 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 e o Dr. Kerginaldo Marques da Silva, Chefe do DEJUR. 

O Sr. André abriu a presente reunião fazendo a leitura da primeira pauta a ser discutida: 
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. 

Em continuidade todos os presentes concordaram e aprovaram a ata. O Sr. André, então, 

passou para as deliberações do segundo item de pauta: 2) Deliberação sobre o Fundo 
LSH: O Sr. André passou a palavra para o Sr. Rui que fez uma breve explanação sobre 

o que foi mencionado na reunião ordinária anterior em referência ao presente assunto. O 

Presidente do Instituto lembrou os presentes sobre o recebimento de ofício da Polícia 

Federal solicitando informações sobre a aplicação financeira efetuada em 2015 junto ao 

Fundo LSH. Ressaltou, ainda, a efetiva participação do Instituto a partir de sua gestão, a 

partir de 2017, com participação em todas as assembleias que tratam do 

acompanhamento sobre as ocorrências pertinentes a administração desse fundo. Por fim, 

o Sr. Rui passou a palavra para o Dr. Kerginaldo Marques, chefe do DEJUR, para que o 

mesmo explicasse sobre as últimas ocorrências pertinentes a investigação. Com a 

palavra o Dr. Kerginaldo se apresentou aos presentes e iniciou explicando que, desde as 

primeiras ocorrências envolvendo o Fundo LSH e o Instituto, ele, juntamente com o Sr. 

Rui, iniciou de imediato as providências para apuração dos fatos. Explicou que foi uma 

decisão do Sr. Rui em incluir um advogado no acompanhamento do caso, e que fomos o 

primeiro RPPS a tomar essa atitude. Continuou elencando que, em número de cotas, a 

aplicação inicial feita em 2015 equivale a 1,47 (um ponto quarenta e sete por cento) do 

patrimônio do Fundo. Continuando destacou que esteve em Brasília/DF para conseguir 

acesso às informações da Operação Circus Máximus, da Polícia Federal, onde constam 

indícios do envolvimento do IPREVSANTOS no recebimento de vantagens indevidas. 

Disse, ainda, que após o recebimento do ofício da Delegacia de Polícia Federal de 

Santos, foi conversar pessoalmente com a delegada responsável, onde foi atualizado 

sobre o andamento das investigações e que, até o momento, não há providências 

efetivas a serem tomadas pelo Instituto, uma vez que a Polícia Federal está em busca de 

mais elementos que indiquem o(s) responsável(is). Sobre os indícios já existentes, disse 

que há menção junto a documentos de posse da Polícia Federal de envolvimento de uma 



pessoa conhecida como “Ferreira”, porém, esse é um elemento muito vago e qualquer 

conclusão seria um ato de irresponsabilidade do Instituto. Ressaltou que após sua 

reunião com a delegada federal, recebemos um segundo ofício solicitando novas 

informações. Destacou também que é de extrema importância o presente conselho estar 

ciente de todas as ocorrências e que, no presente momento, não há nenhuma atitude a 

ser tomada. Ressaltou que devemos agir com cautela, porém temos o dever de buscar o 

ressarcimento de eventuais valores que tenham saído indevidamente dos cofres do 

IPREVSANTOS. Finalizando, o Dr. Kerginaldo elencou a hipótese de uma futura 

deliberação sobre a contratação de uma empresa de auditoria / sindicância externa, 

porém, ainda vamos aguardar as novas informações para decisão. O Sr. Rui pediu a 

palavra explicando que a partir da primeira resposta encaminhada à Polícia Federal já 

decidiu dar ciência ao conselho para preservar total transparência no decorrer dos 

acontecimentos, uma vez que esse órgão terá função fundamental nas tomadas de 

decisões. Em referência ao computo dos prejuízos, o Sr. Rui ressaltou que o Fundo está 

em processo de liquidação e que ainda não podemos determinar quais são os valores a 

serem ressarcidos. Finalizou enfatizando que o interesse do IPREVSANTOS é o de 

apurar os fatos, as responsabilidades e recuperar prejuízos. O Sr. André, Presidente do 

Conselho pediu a palavra e reforçou que o presente conselho detém o dever de defender 

os interesses do Instituto, e agradeceu ao Sr. Rui e ao Dr. Kerginaldo pelos 

esclarecimentos, ressaltando que assim que o Instituto obtiver fatos concretos e 

transmiti-los ao presente conselho as providências devidas serão tomadas. A Sra. 

Elizabeth pediu a palavra e perguntou quais outras informações a Polícia Federal 

solicitou ao IPREVSANTOS. Em resposta o Sr. Rui disse que foram solicitadas atas das 

reuniões do comitê de investimentos e do conselho de administração em reuniões que 

trataram do investimento no Fundo LSH, bem como demais documento administrativos 

pertinentes à época dos fatos. Ainda com a palavra o Sr. Rui enfatizou que, enquanto a 

Polícia Federal não fornecer indícios concretos não podemos acusar ninguém. O Dr. 

Kerginaldo pediu a palavra e, em continuidade a fala do Sr. Rui, ressaltou que esse 

“esquema” de corrupção teve o envolvimento de advogados muito bem preparados e 

qualificados, fato esse comprovado junto ao regulamento do Fundo, que em uma de 

suas cláusulas menciona que toda eventual ação contra ele deverá ser feita por 

arbitragem, ou seja, as partes se comprometem, desde a assinatura, a se submeterem a 

um árbitro, e não ao Poder Judiciário, para resolução de litígios. A Sra. Elizabeth pediu 

novamente a palavra e disse entender que se não há a devida qualificação fundamentada 

de algum responsável não há qualquer decisão a ser tomada, pois poderia ensejar danos 

muito maiores. Assim, entende que o conselho precisa estar ciente de todas as 

ocorrências e fatos para tomar as providências necessárias. Com a palavra o Sr. Rui 

manifestou total concordância com a conselheira Elizabeth, ressaltando que, no 

momento, nossa capacidade de investigação é quase nula. Finalizou dizendo que foi 

solicitado à delegada da Polícia Federal o fornecimento de qualquer indício de culpa 

para que possamos buscar ações de restituição de valores, bem como de 

responsabilização penal. O Sr. André, com a palavra, agradeceu mais uma vez os 

esclarecimentos do Sr. Rui e do Dr. Kerginaldo, ressaltando que o presente conselho 

aguardará maiores informações sobre o assunto. Sem mais deliberações sobre a presente 

pauta o Sr. André elencou que as pautas pertinentes a deliberação sobre a Política de 

Investimentos – 2023 e deliberação e aprovação do Relatório de Investimentos – 
Setembro/2022 estão prejudicadas para a presente reunião, uma vez que os documentos 

ainda não foram encaminhados para ciência e deliberação dos membros. Ato contínuo 

solicitou deliberação dos presentes para adiar as discussões supracitadas para a próxima 

reunião ordinária. E discussão os membros presentes aprovaram o adiamento por 



unanimidade. Continuando o Sr André passou para a pauta referente a: 5) Deliberação 
sobre o imóvel da Rua do Comércio nº 103/105 – Centro – Santos/SP: Com a 

palavra o Sr. Rui lembrou aos presentes que o Instituto possui um imóvel em ruínas 

situado na Rua do Comércio, nº 103/105 – Centro. Explicou que esse imóvel foi 

adquirido em 2009 e que os antigos gestores do Instituto pretendiam construir a nossa 

sede neste local. Elencou que a partir de sua gestão, após estudos, foi apurado que o 

local não possuía a acessibilidade necessária aos nossos beneficiários, bem como sua 

fachada possui nível de proteção NP2, ou seja, não pode ser demolida, somente 

restaurada. Ressaltou que devido a esses fatos, considerando também o valor alto para 

restauração, foi decidido que a sede seria em outro local, como de fato ocorreu. Quanto  

utilização do supracitado imóvel, esclareceu que em 2019, após o recebimento de 

notificação por parte do Departamento da Defesa Civil, foi providenciada a contratação 

de empresa especializada no escoramento da fachada, por haver risco de queda 

(processo administrativo nº 16758/2019-61). Após essas ocorrências, no presente mês 

recebemos um novo oficio oriundo do Gab-Sied (ofício nº 0261/2022, de 17/10/22), 

solicitando que o Instituto providencie a restauração da fachada em nível NP2. 

Esclareceu que após o recebimento do documento foi aberto um processo administrativo 

de nº 65916/2022-11 para apuração das providências a serem tomadas. Após essa 

explanação o Sr. Rui disse aos presentes que será necessário um estudo quanto a 

viabilidade da restauração ou alienação, sendo que nessa segunda hipótese faz-se 

necessária autorização prévia legislativa. O Presidente do Instituto elencou ainda que já 

havia proposto a troca do imóvel junto à Prefeitura, porém sua proposta restou 

infrutífera.  Com a palavra a Sra. Elizabeth propôs que, havendo a necessidade de 

autorização legislativa para eventual alienação, seria interessante já encaminharmos 

projeto de lei à Câmara para acelerarmos o processo. A Sra. Jaqueline, em resposta a 

proposta da Sra. Elizabeth, ressaltou que antes do envio de minuta de projeto, 

precisaremos do valor médio de venda no mercado. A Sra. Daniele pediu a palavra e 

sugeriu que, antes da avaliação, seja providenciada uma nova vistoria na fachada do 

imóvel, visando eliminar algum risco existente e, após, que seja aberto um processo 

administrativo para levantamento de valores de venda, bem como de restauração em 

nível NP2, para que, com esses dados, o presente conselho tenha mais embasamento na 

decisão. Com a palavra o Sr. André pautou aos membros presentes sobre a aprovação da 

proposta apresentada pela Sra. Daniele, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Sem 

mais deliberações sobre a presente pauta, o Sr. André passou para o último item de 

discussão: 6) Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal / 

Balanço dos Investimentos / Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros): O Sr. Luiz 

abriu a presente pauta perguntando sobre o não envio dos relatórios gerenciais do mês 

de setembro/2022. Em resposta a Sra. Daniele disse que iria verificar o ocorrido, uma 

vez que, por motivo de férias, não foi ela quem fez a remessa. Continuando, ressaltou 

que o Conselho Fiscal passou a ter acesso aos relatórios por meio de drive, onde ficam 

disponíveis todos os documentos pertinentes a dados financeiros e contratos. Assim, 

perguntou aos membros se poderia incluí-los nesse drive facilitando assim o acesso as 

informações. Com a palavra o Sr. André perguntou aos membros sobre essa inclusão, e 

todos concordaram. A Sra. Elizabeth, com a palavra, solicitou que, sem prejuízo dos 

demais documentos serem incluídos no drive, as atas continuem a serem encaminhadas 

por e-mail. A Sra. Rose pediu a palavra e perguntou ao Sr. Rui sobre alguma previsão 

de retorno do envio dos holerites via correio. Em resposta o Presidente do Instituto disse 

que, devido a novas facilidades para acesso aos holerites e informe de rendimentos via 

site, não temos muitas demandas para retorno de envio. Ressaltou que o aplicativo do 

Instituto para celulares também já está fornecendo acesso aos documentos e que, por 



enquanto, ainda não temos previsão de retorno nos envios. Ainda com a palavra, disse 

que havendo necessidade da impressão, o beneficiário pode comparecer ao 

IPREVSANTOS e solicitar uma cópia do seu holerite ou informe de rendimentos. A 

Sra. Rosemeire, em resposta, disse entender as explicações, porém enfatizou que muitos 

beneficiários não possuem acesso a computadores ou celulares. Assim, solicitou que o 

Sr. Rui estudasse uma hipótese de envio somente aos beneficiários que se enquadram 

nessas situações. Em resposta o Sr. Rui disse que irá solicitar uma análise quanto a 

viabilidade de envio parcial via correio e que, assim que tiver uma proposta, 

encaminhará para deliberação. Retomando a palavra o Sr. André agradeceu as todos os 

presentes e perguntou se existia mais algum assunto a ser discutido, sendo deliberado 

por todos que não. Sem mais considerações deu a presente reunião por encerrada. A 

próxima reunião ordinária foi marcada para o dia 30/11, às 14h00, de forma presencial 

junto à sede do Instituto. A presente ata foi registrada pela Sra. Daniele Orgem 

Fernandes da Silva e será enviada aos Srs. Conselheiros para ser lida, aprovada e será 

assinada pelos presentes.  

 

 

 

           André Motta Cheutchuk   Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior 

Presidente do Conselho de Administração    Presidente do IPREVSANTOS 

 

 

Carlos Augustus Mauá 

 

Jaqueline Marco do Nascimento 

 

Daniele Orgem Fernandes da Silva 

 

Luiz Francisco dos Santos 

 

Elizabeth Galdino Mestre  

 

Rosimeire Lyra dos Santos 


