
DÉCIMA PRIMEIRA 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 24 DE JUNHO DE 
2020. 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 14h00min a 
reunião foi iniciada por meio da ferramenta Zoom, devido a pandemia COVID-19 e 
estado de emergência do país. O Conselho reuniu-se para tratar das seguintes pautas: - 
1- Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária anterior. 2 - Deliberação sobre o PLP 
de suspensão do repasse da PMS ao IPREV Santos; 3 - Deliberação sobre o julgamento 
das contas de 2017 pelo TCE-SP; 4 - Deliberação sobre a apresentação dos Estudos 
Atuariais (por meio eletrônico); 5 - Investimentos (Atualização); 6 - Assuntos gerais 
(Acompanhamento Semestral: Balanço e Balancete Fiscal do Semestre /  Balanço 
Semestral dos Investimentos /  Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros). Estavam 
conectados para participarem da reunião o  Sr. André Cheutchuk, Presidente do 
Conselho de Administração, Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Sr. Luiz Francisco dos 
Santos, Sr. Ironides Agostinho da Silva Junior, Sr. Alexandre Manetti, Sra. Elizabeth 
Galdino Mestre, Sra. Neide Gravato da Silva, Sra. Eliana Rocha de Lima, Sra. 
Rosimeire Lyra dos Santos, Sr. Diego de Souza Mendes, Sra. Alcione de Araujo 
Simões, Sr. Josias Aparecido Pereira da Silva. O Sr. Carlos Augustus Mauá conseguiu 
conexão posteriomente ao início da reunião, porém, teve sua conexão encerrada antes 
do término. Presentes também por parte do Instituto o Sr. Rui de Rosis Junior, 
Presidente do IPREVSANTOS e a Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva. O Sr. André 
abriu a reunião fazendo a leitura das pautas a serem discutidas. 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 e passar para as aprovações. Todos os 
membros presentes concordam e aprovaram a ATA da reunião do dia 27/05/2020. 
Assim, o Sr. André passou para o próximo item da pauta: 2 - Deliberação sobre o PLP 
de suspensão do repasse da PMS ao IPREVSANTOS: O Sr. André passou a palavra 
para o Sr. Rui que explicou sobre a Lei Federal nº 173, de  27 de maio de 2020, que 
autorizou os Estados e Municípios a não repassarem a contribuição previdenciária 
patronal aos Institutos de Previdência, até a data de 31/12/2020. Em continuidade o Sr. 
Rui disse que a Prefeitura de Santos enviou o Projeto de Lei Complementar para a 
Câmara deste Município, uma vez que é exigência da Lei nº 173/2020 que haja lei 
municipal aprovando o dispositivo. O Sr. Rui ressaltou que compareceu à Câmara de 
Santos para explicar sobre a referida Lei Federal e sobre o PLP apresentado pelo 
Executivo. Nessa reunião com os Srs. Vereadores o Sr. Rui esclareceu que o não 
repasse das contribuições patronais só poderá atingir os recursos provenientes da 2ª 
Massa, em decorrência da segregação de massas adotada pelo Instituto. Informou, ainda, 
que neste caso, o Instituto não teria necessidade de desinvestimento, tendo em vista que 
na 2ª massa os valores das contribuições dos servidores superam a folha de pagamento. 
Esclareceu que os valores não repassados serão objeto de parcelamento em 2021 e serão 



atualizados pelo índice IPCA+6%, onde teremos  garantia de retorno financeiro acima 
da meta atuarial, ou seja, sem prejuízo ao Instituto. O Sr. Josias pediu a palavra e 
perguntou como será feita a garantia desse retorno. Em resposta o Sr. Rui disse ter sido 
questionado em sua apresentação na Câmara nesse mesmo sentido, esclarecendo que a 
garantia do retorno está na perda do CRP, uma vez que não havendo a renovação do 
Certificado de Regularidade Previdenciária (sanção prevista caso não haja o retorno dos 
valores), o Município deixa de receber repasses do governo. Lembrou que esse fato já 
ocorreu em 2016, e até a recuperação do CRP o Município passou por momentos muito 
difíceis face ao impedimento de celebração de convênios, não repasse de verbas etc. O 
Sr. Josias perguntou se o Sr. Rui entende que o Conselho de Administração do Instituto 
pode impedir a aprovação do PLP enviado à Câmara. O Sr. Rui disse que não, pois não 
há o que se falar em fatos impeditivos uma vez que há Lei Federal autorizando. A Sra. 
Alcione pediu a palavra e perguntou sobre a garantia do pagamento de salários aos 
beneficiários do IPREVSANTOS. O Sr. Rui disse que a segregação de massas é uma 
vantagem para o Instituto, uma vez que a rentabilidade da carteira de investimentos está 
voltando a crescer e que temos recursos para investimentos junto à 2ª massa. O índice 
de reajuste aplicado aos parcelamentos garantem um bom retorno financeiro. Em 
resumo, o Sr. Rui entende que não há prejuízo para o Instituto a aprovação da PLP. O Sr. 
Luiz pediu a palavra e perguntou se há alguma garantia no termo de parcelamento. O Sr. 
Rui esclareceu que a Lei Ordinária nº 3.326/2016, que trata sobre os parcelamentos de 
débitos previdenciários do Município dá essa garantia, e em seu artigo 2º coloca o 
Fundo Garantidor como avalista. O Sr. Luiz perguntou de quanto seria o montante 
objeto de futuro parcelamento. O Sr. Rui disse que, se considerarmos que o não repasse 
comece em Julho/20, até dezembro o total aproximado seria de R$ 24.000.000,00 (vinte 
e quatro milhões de reais) e lembrou que a Lei Federal nº 173/20 não retroage, de modo 
que a suspensão do repasse só poderá ocorrer após a aprovação de lei municipal. O Sr. 
Rui ressaltou que o regulamento determina que o Tesouro continua obrigado a suprir 
todo e qualquer tipo de deficiência junto ao Instituto. O Sr. Alexandre pediu a palavra e 
disse que os representantes do SINDSERV já haviam conversado sobre o presente 
assunto com o Sr. Rui, e disse entender que o Conselho de Administração não tem 
poder de decisão nesse caso, pois a Lei 173/20 foi de iniciativa federal, sendo uma 
decisão política local. Esclareceu que mesmo a referida Lei ser de iniciativa federal, não 
concorda com alguns de seus termos.  Propôs assim,aos membros do presente Conselho, 
a elaboração de um nota de repúdio endereçada ao governo federal. O Sr. Josias pediu a 
palavra e ressaltou que concorda com o Sr. Alexandre no que tange a falta de diálogo do 
governo federal quanto a alguns parâmetros da Lei 173/20, mas disse entender que a 
segregação de massas existente no IPREVSANTOS é uma segurança a mais, e que 
temos um Instituto sólido, assim, não vê o porquê da manifestação de repúdio. O Sr. Rui 
pediu a palavra e esclareceu que uma nota de repúdio ao governo federal não é de 
competência do Conselho de Administração. Disse entender que essa matéria seja de 
competência dos Sindicatos e órgãos de classe. A Sra. Gabrielle ressaltou que elaborar 
uma nota de repúdio contra ato do governo federal não é atribuição do Conselho. A Sra. 
Neide sugeriu que o IPREV encaminhasse um documento a Associação de Institutos 
para verificar como estavam se mobilizando em relação a lei federal para ciência dos 



membros do conselho e caso não tivesse nenhuma manifestação proporíamos que fosse 
encaminhado. O Sr. André retomou a palavra e opinou pelo envio do pleito ao 
departamento jurídico para análise. O Sr. Alexandre se manifestou contra o envio da 
discussão ao jurídico do Instituto. Após as deliberações, o Sr. André abriu para votação 
a elaboração de nota de repúdio proposta pelo Sr. Alexandre, obtendo os seguintes votos 
dos membros titulares presentes: Sr. Alexandre Manetti: SIM; Sr. Luiz Francisco dos 
Santos: SIM;  Sra. Elizabeth Galdino Mestre: SIM, Eliana Rocha de Lima: SIM; Sr. 
Josias Aparecido Pereira da Silva: NÃO; Sr Ironides Agostinho da Silva Junior: NÃO; 
Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves: NÃO: Sr. André Cheutchuk: NÃO. Total dos votos:  
04 NÃO e 04 SIM. Com a apuração de empate, o Sr. André, como Presidente do 
presente Conselho, manifestou seu voto de qualidade, reiterando o NÃO pela proposta 
apresentada, totalizando assim 04 votos SIM e 05 NÃO. Finalizada a votação, o Sr. 
André passou para a próxima pauta: 3 - Deliberação sobre o julgamento das contas 
de 2017 pelo TCE-SP: O Sr. André passou a palavra para o sr. Rui que falou sobre as 
contas de 2017 terem sido julgadas irregulares. Esclareceu que o motivo foi a não 
realização de concurso público desde a criação do Instituto (2007). O Sr Rui lembrou 
que assumiu a Presidência do Instituto em meados de Janeiro de 2017 e que o quadro 
efetivo constante na Lei Complementar nº 592/2006 estava defasado, não havendo ainda 
previsão de plano de carreira aos novos servidores. Disse que após sua nomeação como 
Presidente já iniciou os procedimentos de manualizaçao dos processos administrativos e 
rotinas do Instituto, uma vez que caso algum servidor comissionado saísse do Instituto 
não haveria documentos que proporcionassem a novos servidores a continuidade dos 
trabalhos. Com a manualização foi possível termos a certificação do Programa Pró 
Gestão - Nível II, bem como a elaboração de Planejamento Estratégico que possibilitou 
a nova composição dos cargos do Instituto e Plano de Carreira. Finalizando o Sr. Rui 
disse que o concurso já estava em fase de homologação das inscrições mas, devido a 
pandemia COVID-19, o andamento está suspenso. Disse ainda que o DEJUR embargou 
a decisão do TCESP e que estamos aguardando o resultado. Não havendo mais 
considerações sobre a presente pauta, o Sr. André passou para o próximo assunto: 4 - 
Deliberação sobre a apresentação dos Estudos Atuariais (por meio eletrônico): 
Passando a palavra para o Sr. Rui, este perguntou aos membros presentes se a 
apresentação do estudo atuarial poderia ser  agendada via plataforma on line ou se 
poderíamos agendar na forma presencial, com atenção a todas as medidas de segurança. 
Foi deliberado pelos membros que se o local for ventilado e houver o respeito as normas 
determinadas de prevenção ao contágio do COVID-19, a apresentação poderia ser 
presencial. A Sra. Daniele se comprometeu a buscar locais que atendam aos requisitos, 
com posterior encaminhamento para deliberação.  5 - Investimentos (Atualização): O 
Sr. Rui falou sobre o retorno gradual do crescimento da economia,  mostrando que no 
mês de abril/20 a carteira do Instituto teve uma retomada de 2,71% e no mês de maio/20 
a rentabilidade foi de 2,53%. Em análise prévia do mês de junho/20, nesta data, disse 
que a rentabilidade da carteira do Instituto está por volta dos 2% no Plano Financeiro e 
2,04% no Plano Previdenciário. Elencou ainda que de acordo com esse cenário 
precisamos recuperar cerca de 2% para não apurarmos nenhuma perda. O Sr. Alexandre 
pediu a palavra e perguntou sobre a análise da carteira em relação ao ano. O Sr. Rui 



respondeu que com referência a Maio/20 estávamos com - 5,87%. Em continuidade o Sr. 
Rui falou sobre o bom momento de investir em fundos no exterior, onde já possuímos 
alguns fundos credenciados e que essa hipótese de aplicação será discutida 
pormenorizadamente junto ao Comitê de Investimentos. O Sr. Alexandre pediu a 
palavra ressaltou a necessária observação aos cortes de juros feitos pelo governo. A Sra. 
Neide pediu a palavra e apurou que na abertura dos relatórios enviados referentes ao 
mês de maio/20 há problema na abertura da pasta zipada. Assim, a sra. Daniele ficou de 
descompactar os arquivos e reencaminhá-los aos membros.  O Sr. André retomou a 
palavra e perguntou aos presentes se havia mais alguma consideração a ser feita, sendo 
deliberado por todos que não. Passou assim para o último item da pauta:  4 - Assuntos 
gerais:  O Sr. Alexandre pediu a palavra e perguntou se há posição quanto a retomada 
dos trâmites do concurso.  Em resposta o Sr. Rui disse que havia feito uma consulta à 
banca do concurso e que o processo será encaminhado ao DEJUR para análise e 
manifestação. O Sr. Alexandre pediu a palavra e solicitou retomar o assunto sobre o 
atraso no repasse da PMS no exercício de 2016 na gestão do Sr. Jorge Manuel. Lembrou 
que foi solicitado, via ofício, um pedido de retratação por parte do Sr. Prefeito, uma vez 
que em declaração do mesmo foi dito que o Conselho de Administração do Instituto 
estava de acordo com tal procedimento. O Sr. Alexandre solicitou que fosse levantado o 
documento e a ATA que tratou sobre o assunto. O Sr. Rui pediu a palavra e disse não 
entender o motivo de tal solicitação, mas que iria levantar os documentos solicitados. A 
Sra. Gabrielle lembrou que a maioria dos atuais membros do Conselho não estão cientes 
do ocorrido em 2016, e assim entende estar prejudicada a discussão nesse momento. 
Propôs, então, o envio da ATA e do Ofício por e-mail para análise dos atuais 
Conselheiros. O Sr. André perguntou se havia algum outro assunto a ser tratado na 
presente reunião, sendo deliberado por todos os presentes que não.  Sem mais assuntos 
o Presidente do Conselho de Administração deu a mesma por encerrada. A próxima 
reunião foi marcada para o dia 29/07, às 14h00, com futura deliberação via e-mail sobre 
o local de realização. A presente ATA foi registrada pela Sra. Daniele Orgem Fernandes 
da Silva, Coordenadora Financeira do IPREVSANTOS e será enviada aos Srs. 
Conselheiros para ser lida, aprovada e será assinada pelos presentes. 
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