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Aos treze dias de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na sala de 
reuniões do Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião, reuniram-se 
presencialmente os conselheiros Sr. Jefferson Tavares Brito (presidente), Sr. João 
Carlos de Oliveira Junior a Sra. Doraci Leonello de Carvalho (secretária 
designada), Sr. Mareio de Freitas Jorge , Sra. Regina Ribeiro Carneiro, Sra. 
Daniela Rodrigues Romão Fouraux e Sra. Sandra Mamy Umehara de Souza; pela 
Diretoria Executiva, o Presidente do Instituto, Sr. Rodrigo de Azevedo Caldeira. Com 
quórum suficiente para deliberação, o Presidente do Conselho iniciou a reunião. 
1) Passada a palavra ao Diretor Presidente do SSPREV, Sr. Rodrigo, que realizou a
prestação das contas relativas ao exercício de 2021, por meio de apresentação
detalhada da execução orçamentária em comento. Após o esclarecimento das
dúvidas suscitadas pelos membros deste Conselho, foi apresentada ATA e Relatório
do Conselho Fiscal também relacionadas à prestação de contas do exercício de 2021,
conjuntamente com documentos cujas cópias passam a compor os anexos da
presente ATA. Após ouvida a apresentação, esclarecidas as dúvidas e lida a ata e
parecer favorável do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício de 2021, este
Conselho de Administração entendeu por sanadas as dúvidas suscitadas e deliberou
para aprovação das contas referentes ao exercício de 2021.
2) O Diretor-Presidente do SSPREV, Sr. Rodrigo, fez uso da palavra para expor a
necessidade de responder à consulta formal relacionada ao Fundo GERAÇÃO DE
ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MUL TIESTRA TÉGIA
("Fundo"), inscrito no CNPJ sob o nº 11.490.580/0001-69, considerado um fundo em
situação de "stress" na carteira de investimentos do SSPREV. Informou que haveria a
exposição da proposta de ação relacionada à mitigação dos prejuízos causados ao
patrimônio do Fundo de Investimentos pelas antigas Administradora e Gestora. A
exposição seria apresentada pela GENIAL GESTÃO LTDA ("GENIAL" ou "Gestora"),
na qualidade de atual gestora e a RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS L TDA. ("RJI" ou "Administradora"), na qualidade de atual
administradora do Fundo de Investimentos, por meio de vídeo, na plataforma Teams.
Assim, as 15h, este Conselho acessou a sala de reuniões virtual, onde a GENIAL
GESTÃO LTDA e a RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
L TDA. na qualidade de gestora e administradora, respectivamente, do Fundo
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MUL TIESTRA TÉGIA, apresentou proposta para os cotistas, os quais têm de votar e
dia 29 de setembro de 2022, referente a contratação do escritório de advocacia ·eir
Rezende Advogados para viabilizar a adoção de medidas para a responsabiliza - ,
nas esferas civil e administrativa, do antigo Gestor do fundo em ques o.
Apresentaram opção onde um investidor Suíço aportaria recursos no Fund de ..
Investimentos conforme propostas e documentos anexos. O negócio em qu s ão
consiste no fornecimento, pela Nivalion, dos recursos necessários para o GE FIP a car
com os custos� despe�a� necessários para instaurar e conduzir procedimento arbitra
contra seu antigo administrador,, o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.("BNY"), e sua antiga gestora, a Atico Administração de Recursos Ltda. ("Ático")1
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em função de prejuízos, conforme documentos anexos a esta ATA. Após análise da 
posição das cotas que detém o SSPREV no referido Fundo de Investimentos, foi 
constatada a posição negativa de aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais), de forma que este Conselho Delibera que não há possibilidade de omissão por 
parte dos Conselheiros quanto à necessidade de adoção de medidas que visem ao 
menos mitigar os prejuízos nesse investimento. Porém, dado o contexto deste fundo, 
não existe possibilidade de se contratar, de forma direta e individual, especialistas 
para este tipo de ação. Assim, considerando que as cotas pertencentes ao SSPREV 
no referido FUNDO DE INVESTIMENTOS representam cerca de 1,76% do total do 
fundo, este Conselho entende, num primeiro momento, que a proposta apresentada 
pelas atuais Gestora e Administradora do FUNDO, configura-se como a melhor 
solução. Este Conselho de Administração delibera, portanto, por solicitar que a 
Gerência Executiva diligencie em busca de maiores informações, estabelecendo 
diálogo com outros RPPS com a finalidade de identificar se a estratégia visualizada 
neste Conselho possui semelhança com a estratégia adotada por outros RPPS em 
situação similar ao SSPREV, ainda, este Colegiado reforça a necessidade de a 
Diretoria Executiva pedir a tese da ação de responsabilização e o histórico do fundo e 
do investidor para uma decisão definitiva sobre o voto a ser proferida possa ser 
tomada. Após o levantamento das informações por parte da Gerência Executiva, este 
Conselho agendará reunião extraordinária para decidir sobre o voto a ser proferido. 
3) Processo 00073/2021 - Neucylene Teixeira da Silva - Psicóloga
Junta Médica Oficial solicita aposentadoria por invalidez permanente, decorrente de 
acidente de trabalho, estando prevista no art. 110, § 2° da Lei Complementar 
241/2019, bem como nos artigos19/23 da Lei Federal nº 8213/91. Os proventos serão 
integrais, calculados com base na última remuneração do cargo, como estabelece a 
EC 70/2012, bem como art. 6° da EC 41/2003 e o artigo 62 da IN nº 02 do MPS. 
Reajustes pelo RPPS em conformidade com a Nota Técnica nº 

02/2012/CGNAL/DRPSP/SSPS/MPS. 
Valor estimado do beneficio: R$ 18.591,38 
Status: Considerando que o Conselho entende que as conclusões da Junta Médica 
Oficial não estão corretamente documentadas, haja vista diversos itens do laudo não � :; _ 
estarem relatados, a falta de rubrica nas folhas e a ausência de exames médicos_/\ 
comprobatórios. O Conselho remete o processo em devolução à Gerência de 
Previdência para que sejam tomadas as diligências necessárias 
4) Processo 4900/2019 - Marco Antônio de Assis Leite - Aposentado
Solicitou revisão nos cálculos de proventos e aposentadoria, inserindo na base d 
cálculo de quinquênio e sexta parte a gratificação de produtividade fiscal. Pare er 
jurídico as folhas 35, remete ao parecer de folhas 17/21, pela impossibilidade. 
Status: Considerando parecer de folha 41, mantem-se o indeferimento por não se ter 
vislumbrado fatos novos. 
Os processos de benefícios para a apreciação deste Conselho ficaram para uma 
próxima reunião devido ao Gerente de Previdência estar de férias. Reforma da 
previdência e reforma administrativa será agendado reunião para debate. Tendo sido 
deliberados todos os assuntos pertinentes a reunião ordinária ora convocada, encerra-
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se a reunião às 17:15H. Ata elaborada por Doraci Leonello de Carvalho. Lista dos 
presentes fisicamente junto a reunião em 13 de setembro de 2022. 

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRA 

NOME CARGO 

Jefferson Tavares Brito Vice-presidente 

Doraci Leonello de Carvalho Conselheira 

Daniela Rodrigues Romão Fouraux Conselheira 

Regina Ribeiro Carneiro Conselheira 

Sandra Mamy Umehara de Souza Conselheiro 

Mareio de Freitas Jorge Conselheiro 

João Carlos de Oliveira Junior Conselheiro 

MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA P 

Rodrigo de Azevedo Caldeira Presidente Instituto 
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