
SEXTA 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 09 DE AGOSTO DE 
2021. 

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 14h15min 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:  Apresentação 

da Proposta de Alteração na Política Previdenciária do Município. Estavam presentes 

para participarem da reunião o Sr. André Cheutchuk, Presidente do Conselho de 

Administração, o Sr. Alexandre Manetti, Sr. Diego de Souza Mendes, Sra. Gabrielle 

Leonel Gonçalves, Sra Rosimeire Lyra dos Santos, Sra. Neide Gravato da Silva, Sr. 

Carlos Augustus Mauá, Sr. Danilo Medeiros Soares, Sra. Dulcinéia Aparecida 

Guimarães, Sra. Alcione de Araújo Simões, Sra. Eliana Rocha de Lima e Sra. Elizabeth 

Galdino Mestre. Presentes também por parte do Instituto o Sr. Rui de Rosis Junior, 

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

Rodrigo Brandão, Chefe da CONFIN. O Sr. Luiz Francisco dos Santos justificou sua 

ausência com antecedência. O Sr. André abriu a reunião fazendo a leitura da pauta a ser 

discutida: Apresentação da Proposta de Alteração na Política Previdenciária do 
Município:  O Sr. André iniciou com a leitura da pauta a ser discutida, elencando o 

envio da referida proposta via e-mail aos conselheiros na data de 06/08/2021. Ato 

contínuo passou a palavra para o Sr. Rui que iniciou agradecendo ao Sr. André e aos 

demais conselheiros presentes o atendimento de sua solicitação para o agendamento da 

presente reunião, face a urgência do tema. Esclareceu que, na data de 05/08/2021, 

última quinta-feira, o Poder Executivo encaminhou a proposta de alteração na política  

previdenciária do município para a Câmara Municipal e que, quando teve ciência do 

fato, imediatamente solicitou ao Sr. André a convocação da presente reunião 

extraordinária para expor as propostas apresentadas. Continuou falando sobre a 

necessidade de modernização da previdência municipal, com base na E.C. nº 103/2019. 

Explicou que seu trabalho como gestor impõe a sua responsabilidade com a análise da 

situação financeira presente do Instituto e determina a sua preocupação com  situação 

futura. Falou sobre o déficit atual, onde já temos uma insuficiência financeira de R$ 14 

milhões de reais e que a capacidade de pagamento dessa insuficiência está cada vez 

menor. Enumerou que a presente proposta visa garantir uma capacidade de pagamento 

dos benefícios e até a continuidade da existência do Instituto. Ainda com a palavra falou 

sobre as legislações “permissivas” por parte da Secretaria da Previdência, que colocam 

em risco tanto os recursos acumulados como a própria existência dos regimes próprios 

de previdência. Falou também sobre as propostas apresentadas na ultima reunião 

ordinária, onde foram aprovadas diversas medidas que ajudarão a diminuir o nosso 

déficit, como o aumento da alíquota patronal para o máximo previsto em lei, que abange 

o percentual de 28%; a tranferência da responsabilidade do pagamento referentes às  

pensões concedidas antes da criação do Instituto para a Prefeitura de Santos; a 

transferência quanto a responsabilidade de pagamento sobre os débitos judiciais cujo 



fato gerador é anterior a criação do Instituto e a medida aprovada onde a Câmara 

Municipal arcará com a insuficiência financeira relativa aos seus servidores 

aposentados, uma vez que a referida insuficiência financeira é paga pela PMS em seus 

aportes mensais. O Sr. Rui ressaltou que todas essas ações mostram a importância com 

o que foi tratada toda essa proposta de modernização e que tudo que foi proposto têm o 

objetivo de proteger o patrimônio acumulado do Instituto e por consequência o 

pagamento dos benefícios. Falou sobre os resultados atuariais da presente proposta, que 

apresentam resultados extremamente positivos, com a redução de aproximadamente R$ 

850 milhões do déficit atuarial da primeira massa e um aumento de aproximadamente 

R$ 460 milhões no superávit da segunda massa, demonstrando a necessidade da adoção 

das medidas propostas como meio de garantir a sustentabilidade do nosso sistema de 

previdência à longo prazo. O Sr. André retomou a palavra e abriu para deliberações dos 

presentes. A Sra. Alcione pediu a palavra e perguntou ao Sr. Rui se o conselho de 

administração possuia poder decisório quanto a referida proposta. A Sra. Neide pediu a 

palavra lembrando que o conselho não tem poder de decidir o tema, que apenas 

concorda ou não com o mesmo,  e que cabe a Câmara a aprovação da proposta. O Sr. 

Rui, em resposta, disse que, de acordo com o Regimento Interno do presente conselho, 

em seu inciso VII, Art. 6, o conselho de administração pode se manifestar e essa 

manifestação far-se-á constar em ata ou em parecer anexo à mesma. Esclareceu que é 

competência do Poder Executivo o encaminhamento das propostas à Câmara Municipal 

para apreciação e aprovação. O Sr. Alexandre pediu a palavra e solicitou 

esclarecimentos sobre o valor de R$ 10 milhões constantes no inciso II do Art. 53 da 

minuta de proposta. Questionou sobre os critérios utilizados para se chegar ao referido 

valor. Em resposta o Sr. Rui disse que esse dispositivo trata das regras para a alteração 

da base de cálculo da alíquota de contribuição e que, com essa proposta, buscamos 

atenuar os dispositivos constantes na E.C. 103/2019 que autoriza a aplicação dessa regra 

quando apurado déficit atuarial. O Sr. Rui explicou que as disposições federais não 

levam em conta a segregação de massas, de modo que o aumento da base de cálculo 

seria imediato. Diante disso e por considerar uma medida a ser tomada em caso de 

extrema necessidade, esclareceu que foi proposta a apuração de déficit atuarial no plano 

previdenciário e um valor de insuficiência financeira no plano financeiro. Novamente 

com a palavra o Sr. Alexandre questionou sobre o §3º do Art. 53, e se o mesmo 

caracterizava uma “armadilha”. O Sr. Rui, em resposta, disse que “armadilha” seria 

desconsiderar o presente dispositivo, explicando que, até por questões orçamentárias, a 

alíquota patronal passará para 28% somente em janeiro de 2022 (parágrafo único do 

Art. 54) e com isso o disposto no §3º do Art. 53 é uma garantia benéfica. Novamente 

com a palavra o Sr. Alexandre disse que o termo “armadilha” utilizado por ele foi no 

bom sentido. Afirmou entender que existem vitórias no projeto e que foi feito um 

esforço por parte do Instituto em relação ao custeio, com as propostas de aumento de 

alíquotas e assunção de responsabilidades pela Prefeitura.  Ainda com a palavra o Sr. 

Alexandre disse que o problema da previdência vem do âmbito federal e que o governo 

federal, há um bom tempo, não investe na produção de valor junto a sociedade 

brasileira. Disse entender que não temos como escapar dessa situação e que as políticas 

adotadas pelo governo federal vem cercando cada vez mais as questões ligadas aos 



servidores públicos, de modo a impedir, por exemplo, futuros reajustes. Disse, ainda, 

que seu entendimento a segregação de massas não terá como continuar indefinidamente 

e que os RPPS não terão como se manter ao longo do tempo, e com isso um dia teremos 

que retornar ao Regime Geral de Previdência Social.  Ressaltou que a crítica não pode 

ser feita somente em âmbito municipal e finalizou se posicionando contra a proposta 

apresentada. O Sr. André retomou a palavra e agradeceu as considerações do Sr. 

Alexandre, passando a palavra para a Sra. Elizabeth, que solicitou ao Sr. Rui maiores 

esclarecimentos sobre o dispositivo constante nos §§1º e 2º do Art. 10, que trata da 

aposentadoria especial. Com a palavra o Sr. Rui esclareceu que essa adequação 

legislativa trouxe algo mais claro em relação a concessão da aposentadoria especial e ao 

servidor com deficiência. Explicou que esse benefício não era regulamentado pelo 

município e que, antes de 2017, enquanto ainda era chefe do departamento jurídico do 

Instituto, chegou a participar, junto com o Sr. Alexandre, de reuniões buscando a devida 

regulamentação. Disse, ainda, que foi juntamente com o Secretário de Gestão à epoca, 

Sr. Fábio Ferraz, até Brasília/DF, na busca de soluções, porém, não houve resolução 

sobre o referido tema. Esclareceu que no decorrer do tempo os servidores passaram a ter 

esse direito de forma precária com base em súmulas vinculantes. O Sr. Rui ressaltou 

que esse dispositivo constante na presente proposta é um importante ganho para o 

servidor municipal de Santos.  Em relação a dúvida da Sra. Elizabeth, o Sr. Rui 

esclareceu que o §2º do Art. 10 fala sobre a comprovação da exposição sofrida pelo 

servidor, e essa comprovação será fornecida através de documento pela SEGES. Assim, 

quando esse servidor for se aposentar, esses documentos comprobatórios serão 

encaminhados ao IPREVSANTOS para análise finalística do nosso perito (§1º do Art. 

10). Novamente com palavra, a Sra. Elizabeth disse que sob o seu entendimento o texto 

ficou confuso em relação aos §§1º e 2º do Art. 10 e §1º do Art. 11. O Sr. Rui, em 

resposta, explicou que o §1º do art. 11 reforça a necessidade de comprovação da 

exposição aos agentes nocivos e que essa comprovação será feita através de formulário 

com critérios estabelecidos pelo Instituto. Esses critérios obrigatórios serão 

encaminhados à SEGES que providenciará forumlário próprio para o devido 

preenchimento. E, quando o servidor solicitar sua aposentadoria especial, esse 

formulário será encaminhamento ao IPREVSANTOS para análise da concessão (§1º do 

Art. 10). A Sra. Elizabeth, em resposta, disse que entendeu as colocações do Sr. Rui 

mas que na  interpretação dos textos dar-se-á impressão de que o servidor detém a 

responsabilidade de providenciar o seu laudo, ficando dúbio o entedimento. O Sr. 

Alexandre pediu a palavra e, ainda sobre o mesmo assunto, elencou a necessidade de 

melhora por parte da Prefeitura no gerenciamento dos riscos a que estão expostos os 

servidores. O Sr. Rui, em resposta, ressaltou a participação na presente reunião do Sr. 

Danilo, Chefe do DEGEPAT e do Sr. Carlos, chefe da COMED e que eles poderiam 

explicar sobre as  providências que já estão sendo adotadas. O Sr. Danilo, com a palavra, 

esclareceu que já está em andamento junto a SEGES um projeto que visa agilizar os 

trabalhos para um efetivo e funcional gerenciamento de riscos. A Sra. Elizabeth pediu a 

palavra e perguntou ao Sr. Rui se o déficit atuarial mencionado no Art. 53 refere-se as 

duas massas. O Sr. Rui, em resposta disse que a E.C. 103/2019 não faz essa 

diferenciação, pois o governo federal não levou em consideração a existência da 



segregação de massas., mas que no presente projeto esse critério da segregação está 

elencado nos incisos I e II do referido artigo. Em continuidado o Sr. Rui ressaltou a 

importância de esgotarmos todas as possibilidades legalmente possíveis para equilibrar 

os dois planos. Novamente com a palavra a Sra. Elizabeth perguntou se a atual 

insuficiência de R$ 14 milhoes de reais é do plano financeiro. O Sr. Rui disse que sim, 

mas que com a presente proposta de modernização essa insuficiência será reduzida.. A 

Sra. Elizabeth mencionou o dispositivo do inciso I do Art. 19, e perguntou se algum 

servidor exercia jornada proporcional. O Sr. Rui esclareceu que essa é uma regra que já 

existe hoje e que a jornada reduzida é exercida, por exemplo, por alguns professores e 

médicos e, conforme exposto no texto legal, somente nesses casos poderá ocorrer o 

pagamento de valores inferiores ao salário mínimo nacional. Ressaltou, ainda, que as 

exceções à essa regra abrangem os psicólogos e assistentes sociais, que possuem 

autorização de jornada reduzida por força de lei e recebem por jornada integral (200 

hs/mês). O Sr. André retomou a palavra e perguntou aos presentes se havia mais alguma 

dúvida a ser sanada. Com a negativa de todos passou a palavra para o Sr. Rui. O Sr. Rui 

agradeceu mais uma vez a presença dos membros e ressaltou que todas as suas atitudes 

buscam os melhores interesses para o Instituto. Disse que essa proposta de 

modernização traz muitos benefícios aos servidores e ao IPREVSANTOS, esclarecendo 

que fundamentou as propostas junto ao governo por meio de dados concretos, 

principalmente no que tange a necessidade de aumento da alíquota patronal. Disse ainda 

que as regras colocadas pelo governo federal, como bem colocado pelo Sr. Alexandre, 

em algum momento seriam implementadas e que a própria secretaria de previdência, do 

Ministério da Economia, orientou a implementação dessas medidas após analisar o 

impacto dos compromissos previdenciários nas contas municipais e a capacidade de o 

Instituto em honrar com os benefícios futuros. Afirmou estar bastante satisfeito com a 

proposta de modernização discutida na presente reunião e que, esse será um passo 

fundamental na busca pelo equilíbrio financeiro e atuarial. Finalizou dizendo que por 

mais que existam divergências ideológicas entre o governo e o sindicato,  agradece ao 

Sr. Alexandre e a Sra. Rosimeire pelo respeito com que sempre foi tratado e disse que 

possui muito respeito por eles também. O Sr. André passou então a palavra para o Sr. 

Alexandre que perguntou qual seria a definição sobre o parecer por parte do conselho de 

administração. O Sr. André abriu para deliberações dos presentes e pautou duas 

hipóteses: Vincular o parecer com as considerações já feitas na presente ata ou elaborar 

parecer em documento anexo. A Sra. Neide disse que entende que o parecer pode estar 

vinculado em ata mas que é importante fazer constar que mesmo existindo parecer 

contrário de sua parte o presente conselho não tem competência para impedir o 

andamento da presente proposta. O Sr. André então propôs o registro de todas as falas, 

críticas, sugestões e manifestações ocorridas na presente reunião em ata. Tal proposta 

foi aceita pelos presentes e o Sr. Alexandre recomendou que a manifestação do conselho 

fosse encaminhada à Câmara pelo Instituto. O Sr. Rui pediu a palavra e lembrou que de 

acordo com parecer jurídico do IPREVSANTOS toda expressão do conselho é feita 

através de ata e que o encaminhamento político desta pode ser feito por quem desejar, 

pois a ata é um documento público. A Sra. Elizabeth solicitou que a presente ata fosse 

feita em curto espaço de tempo para ciência, assinatura e disponibilização pública o 



mais breve possível. O Sr. André retomou a palavra e, ratificou na íntegra o proposto 

pela Sra. Elizabeth. Finalizando o Sr. André perguntou aos membros se todos 

concordavam que o parecer do conselho referente a Proposta de Alteração na Política 

Previdenciária do Município fosse vinculado a presente ata. Todos os presentes 

disseram que sim. Sem mais assuntos o Presidente do Conselho de Administração deu a 

mesma por encerrada. A presente ata foi registrada pela Sra. Daniele Orgem Fernandes 

da Silva, do IPREVSANTOS e será enviada aos Srs. Conselheiros para ser lida, 

aprovada e será assinada pelos presentes. 
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