
QUARTA 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 02 DE OUTUBRO DE 
2020. 

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 15h00min 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 da seguinte pauta: 1 - Análise e 

deliberação para aprovação da LOA/2021.Estavam presentes na reunião o  Sr. André 

Cheutchuk, Presidente do Conselho de Administração, Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, 

Sr. Luiz Francisco dos Santos, Sr. Alexandre Manetti, Sra. Elizabeth Galdino Mestre, 

Sra. Rosimeire Lyra dos Santos, Sra. Eliana Rocha de Lima, Sr. Ironides Agostinho 

Silva Araújo, Sr. Carlos Augustos Mauá, Sra. Rosandra Elizabeth Padron Armada, Sr. 

Josias Aparecido Pereira da Silva e Sra. Lenina Bento da Silva. Presentes também por 

parte do Instituto o Sr. Rui de Rosis Junior, Presidente do IPREVSANTOS, a Sra. 

Daniele Orgem Fernandes da Silva, o Sr. Walmir dos Santos Matos, o Sr. Ricardo Diniz 

e as Sras. Ana Cláudia Andrade Santos Lacerda e Ana Márcia Gerônimo dos Santos. O 

Sr. André abriu a reunião fazendo a leitura da pauta a ser discutida: 1 - Análise e 
deliberação para aprovação da LOA/2021: Ato continuo abriu para deliberação. O 

Sr. Alexandre pediu a palavra e propôs a leitura do documento encaminhado via e-mail 

para um melhor detalhamento dos seus termos O Sr. Rui ressaltou que, apesar de 

mencionado em reunião anterior, o agendamento da reunião extraordinária para 

discussão detalhada da LOA ficou em aberto e acabou não sendo marcada com a devida 

antecedência. Elencou sobre o compromisso de cumprimento do plano de trabalho e 

que, quando houver qualquer menção de necessidade de reunião extraordinária que 

possamos agendar de imediato, em atendimento aos membros do Conselho. O Sr. 

Alexandre retomou a palavra e diz entender que uma vez que o Conselho Fiscal do 

Instituto já faz o controle das contas do Instituto, sendo que as mesmas já foram 

aprovadas, não vê óibce pela aprovação da LOA/2021. A Sra. Elizabeth pediu a palavra 

e elencou algumas dúvidas sobre os valores referentes a reforma do imóvel da nova sede 

do Instituto. A Sra. Ana Márcia, Chefe da Secont, esclareceu as dúvidas da Sra. 

Elizabeth face aos valores constantes no documento. Em complementação, o Sr. 

Alexandre explicou sobre as diferenças entre valores orçados e valores executados face 

aos gastos elencados referente a reforma da sede. Em continuidade a análise do 

documento, a Sra. Elizabeth questionou acerca da dotação referente a concessionárias e 

serviços públicos e sobre o que refere-se essa previsão de despesa. A Sra. Márcia 

explicou que essa é uma despesa que deve constar na LOA, mesmo em valor mínimo, 

garantindo assim uma previsão, mesmo rara na sua ocorrência. Sem mais deliberações, 

o Sr. André abriu aos membros titulares a votação pela aprovação da LOA/2021. Por 

unanimidade a LOA/2021 foi APROVADA pelos membros titulares presentes. 

Antes de encerrada a presente reunião, o Sr. Alexandre perguntou se a aprovação da 

LOA/2021 deveria ser encaminhada à Câmara Municipal. O Sr. Rui esclareceu que não, 

sendo o envio obrigatório ao TCESP.  Com a palavra 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, sendo que a próxima reunião ordinária está marcada para o dia 

29/10, 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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