
PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 16 DE MARÇO DE 
2020. 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 14h00min, na sala de 

reuniões do IPREVSANTOS, o Conselho de Administração do Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos - IPREVSANTOS, reuniu-se em 

reunião extraordinária com as seguintes pautas: 1 - Deliberação e Votação da proposta 

de Política Antissuborno do IPREVSANTOS; 2- Deliberação sobre as principais 

funções e requisitos do Conselho (Obtidas no Curso de Capacitação dos Conselhos, 

conforme Lei federal n.º 9.717/98 e 13.846/19) e 3 - Leitura da Proposta e Deliberação 

sobre as alterações nas legislações dos Conselhos. Estavam presentes na reunião o  Sr. 

André Cheutchuk, Presidente do Conselho de Administração, Sr. Carlos Augustus 

Mauá, Sra. Rosandra Elizabeth Padron Armada, Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Sr. 

Luiz Francisco dos Santos, Sr. Alexandre Manetti, Sr. Diego de Souza Mendes, Sr. 

Josias Aparecido Pereira da Silva, Sra. Elizabeth Galdino Mestre, Sra. Neide Gravato da 

Silva e Sra. Eliana Rocha de Lima. E por parte do Instituto o Sr. Rui de Rosis Junior, 

Presidente do IPREVSANTOS, a Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva e o Dr. 

Kerginaldo Marques da Silva. Presente também na reunião a Sra. Natascha Cima, da 

empresa  NT - CIMA SERVIÇOS LTDA EPP. A reunião deu início com o Sr. André 

lendo as pautas propostas. Em seguida propôs que as pautas referentes a: Deliberação 

sobre as principais funções e requisitos do Conselho (Obtidas no Curso de Capacitação 

dos Conselhos, conforme Lei federal n.º 9.717/98 e 13.846/19) e  Leitura da Proposta e 

Deliberação sobre as alterações nas legislações dos Conselhos fossem discutidas na 

próxima reunião ordinária, sendo tal sugestão aprovada por unanimidade. O Sr. Rui 

pediu a palavra e solicitou a inclusão de pauta referente a: Medidas Preventivas que 

deverão ser adotadas de imediato pelo IPREVSANTOS devido ao COVID-19. O Sr. 

André colocou em votação a inclusão na pauta e, face a urgência do assunto, todos os 

membros presentes concordaram com a inclusão. O Sr. André passou a palavra para a 

Sra. Natascha que iniciou sua apresentação da Política Antissuborno a ser implantada 

pelo Instituto. Elencou que o requisito inicial da presente implantação está na ciência de 

todos os envolvidos quanto aos procedimentos de implantação, inclusive os membros 

dos Conselhos deliberativo e consultivo do Instituto.  Apresentou a Política 

Antissuborno do IPREVSANTOS bem como seus requisitos. Explicou que algumas 

alterações de procedimentos já foram feitas, como alteração nos procedimentos de 

despesas, contratos e implantação de novo sistema de folha de pagamento 

(NOVAPREV).  A Sra. Rosandra perguntou sobre a existência de um manual. A Sra. 

Natasha explicou que o sistema de gestão antissuborno não exige a elaboração de 

manual. A Sra. Rosandra elencou que acha importante a existência de um manual que 

estabeleça como os  procedimentos serão feitos. O Sr. Rui pediu a palavra e explicou 

que os processos administrativos do Instituto possuem manualização, pois é um dos 

requisitos da Certificação Pró-Gestão. A Sra. Natascha retomou a palavra e esclareceu 



que as manualizações estão inseridas dentro das instruções de trabalho. A Sra. Rosandra 

observou que não havia menção nos documentos apresentados pela Sra. Natascha dos 

beneficiários e segurados do IPREVSANTOS, e que achava importante incluir os 

valores do Instituto junto a Política Antissuborno do IPREVSANTOS. O Sr. Rui 

acrescentou dizendo que a Política Antissuborno é um ação para atingir um objetivo que 

está inserido no Mapa Estratégico. A Sra. Rosandra diz achar importante estar expresso 

no texto da Política Antissuborno citação sobre os valores estratégicos do Instituto. A 

Sra. Gabrielle pediu a palavra e sugeriu a seguinte alteração dentro do texto da Política 

Antissuborno: Onde se lê: “Diante disso e de acordo com seus objetivos e ações 

antissuborno, determina” - Leia-se: “Diante disso e de acordo com seus valores 

constantes no mapa estratégico, objetivos e ações antissuborno, determina:”. O Sr. 

André colocou em votação a proposta de alteração e todos os membros presentes 

aprovaram. A Sra. Natascha retomou sua apresentação e mostrou a norma 

regulamentadora do  sistema de gestão antissuborno: ISO 370001.2017, explicando 

rapidamente seus pontas mais relevantes. A Sra. Elizabeth questionou, em referência ao 

controle de risco, se pessoas que possuem dívidas podem ser afastadas. O Dr. Marques 

esclareceu que tal procedimento fere a Constituição Federal. A Sra. Elizabeth sugeriu 

que nesses casos existam ferramentas de educação financeira disponibilizadas visando 

mitigar eventuais riscos. O Sr. Rui esclareceu que o Instituto já oferece cursos de 

educação financeira aos seus beneficiários, e que tais cursos também podem ser 

estendidos aos servidores. A Sra. Natascha explicou que o  sistema de gestão 

antissuborno é bem elaborado e que o Instituto já possui alguns sistemas de segurança, 

explificando a autorização dupla para pagamentos e a implantação do novo sistema de 

folha de pagamento. A Sra. Neide questionou a segurança do novo sistema de folha de 

pagamento sobre: ¨Possibilidade de continuar pagando benefícios para usuários 

excluídos do sistema por morte, desviando os recursos para outra conta”.   O Sr. Rui 

respondeu que, apesar de ficar registrado quem realizou a operação nesse sistema, 

ainda é passível desse tipo de fraude. O Sr. Rui lembrou que o novo sistema de folha 

de pagamento possui arquivos de registros de toda e qualquer alteração junto ao 

sistema, ou seja, identifica quem e quando foi feita a modificação. A Sra. Natascha 

finalizou sua apresentação e passou a palavra para o Sr. André, Presidente do Conselho, 

para abertura de votação quanto a aprovação da Política Antissuborno e implantação do  

Sistema de Gestão Antissuborno do IPREVSANTOS. O Sr. André abriu a votação e:  a 

implantação da Política  Antissuborno e o Sistema de Gestão Antissubornodo do 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos - 

IPREVSANTOS foram aprovados por unamidade. Em continuidade o Sr. André passou 

a palavra para o Sr. Rui falar sobre o segundo item da pauta: Medidas Preventivas que 
deverão ser adotadas de imediato pelo IPREVSANTOS devido ao COVID-19: O 

Sr. Rui passou a leitura da minuta de Portaria sobre as medidas de proteção a serem 

adotadas pelo Instituto. Ressaltou que já havia enviado a minuta ao Excelentíssimo Sr. 

Prefeito e que estava aguardando deliberação para a publicação no Diário Oficial deste 

Município. Após a leitura, todos os presentes concordaram com as medidas elencadas 

na Portaria. O Sr. André perguntou se existiam demais assuntos a serem tratados e, 

diante da negativa, levantou a questão sobre as reuniões presenciais do Conselho. Em 



discussão com os membros presentes ficou decidido o envio de propostas para que, 

enquanto perdurar o estado de emergência, as reuniões seja feitas através de aplicativos. 

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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