
ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
(MANDATO 2019 – 2023) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS, 
REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021. 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2021, com início as 10h00 horas, a reunião 

foi iniciada na sala de reuniões do IPREVSANTOS, sito à Rua Amador Bueno, nº 

223/225 - Centro - Santos/SP, atendendo a todas as normas de segurança devido a 

pandemia COVID-19. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Sr. Laércio 

Florêncio de Carvalho; Sr. André Luiz Helfstein do Rosário Souza, Sr. Marco Aurélio 

Dias Ferreira, Sr. Vandré Cabral Bezerra, Sr. Emanoel Julio Silva de Lima e Sr. Daniel 

Gomes Araújo, novo indicado do SINDEST, em substituição ao Sr. Manoel Lareu 

Pereiras. Presentes também, por parte do IPREVSANTOS, o Sr. Rui Sérgio Gomes de 

Rosis Junior, Presidente do IPREVSANTOS, o Sr. Rodrigo Brandão de Araujo, chefe 

da CONFIN e a Sra Daniele Orgem Fernandes da Silva. Como primeira pauta o Sr. 

Laércio iniciou a reunião apresentando o Sr. Daniel Gomes de Araújo como novo 

representante titular do SINDEST, conforme Portaria nº 104/2021-GPM, de 03 de 

agosto de 2021, publicada no Diário Oficial de Santos em 04 de agosto de 2021 

(documento anexo), dando posse ao mesmo na presente reunião.  Em segunda pauta, o 

Sr. Láercio passou para a aprovação da ata da reunião realizada em 26/05/2021, sendo a 

mesma aprovada por unanimidade. Novamente com  a palavra, o Sr. Laércio pautou a 

notificação enviada aos representantes da Câmara Municipal sobre a ausência contínua 

em reuniões anteriores. Em continuidade apresentou as justificativas enviadas pelo Sr. 

Mario Márcio (documento anexo), onde o mesmo finaliza que solicitará, junto à 

Presidência da Câmara, a indicação de novo representante. Ato contínuo, o Sr. Laércio 

passou para o quarto item da pauta, fazendo a leitura da análise feita por ele e pelos 

demais membros do conselho fiscal em referência ao texto do projeto de modernização 

da previdência do munícipio. Durante a leitura o Sr. Láercio elencou algumas dúvidas 

que foram sendo esclarecidas pelo Sr. Rui. Finalizada a leitura e esclarecidos os pontos 

divergentes, o Sr. Láercio abriu a pauta para eventuais manifestações dos membros. Em 

continuidade,  o Sr. Emanoel perguntou ao Sr. Rui se o conselho fiscal possui 

competência para se posicionar em referência ao projeto de lei apresentado. O Sr. Rui, 

em resposta, esclareceu que o referido projeto foi discutido junto ao conselho 

administrativo nas questões que envolvem o plano de custeio, conforme determinado na 

LC 592/2006 e, em relação as demais questões, estas serão discutidas junto à Câmara, 

por meio de audiência pública e demais meios que se fizerem necessários. Continuando, 

o Sr. Rui lembrou aos presentes que o conselho fiscal pode se manifestar em ata, pois a 

mesma é o documento oficial de manifestação e possui acesso público. O Sr. Daniel 

pediu a palavra e primeiramente agradeceu a oportunidade de fazer parte do conselho 

fiscal do IPREVSANTOS, para em seguida dizer que espera contribuir para o presente 

conselho, e que, em nome do presidente do SINDEST, manifesta a não concordância 

com a forma de apresentação do projeto de modernização da previdência municipal, 

bem como com a solicitação de urgência dos trâmites do mesmo junto à Câmara. O Sr. 

Láercio pediu a palavra e perguntou se havia mais alguma consideração a respeito do 



assunto por parte dos conselheiros presentes. O Sr. André se manifestou dizendo que 

muitos servidores não concordaram com a ausência de discussões prévias e com o 

pedido de urgência junto à Câmara, mas disse entender que não é competência legal do 

conselho fiscal deliberar sobre esse assunto. O Sr. Marco Aurélio pediu a palavra 

manifestando a necessidade de adequação do munícipio à regras previdenciárias 

aprovadas pelo governo federal, porém, entende que deveria ter ocorrido uma pré-

discussão junto aos servidores para um melhor entendimento das mudanças propostas.  

O Sr. Vandré pediu a palavra e disse entender que o texto do projeto deveria ter sido 

explicado para servidores e concordou que poderia ter sido diferente a forma de 

apresentação, porém entende, também, que o presente conselho não possui competência 

para a presente discussão. Retornando com a palavra o Sr. Laércio fez uma breve leitura 

sobre as atribuições legais do conselho fiscal e concluiu que a discussão acerca da forma 

de encaminhamento do projeto de modernização da previdência municipal e o pedido de 

urgência de seus trâmites junto a Câmara por parte da Prefeitura de Santos não é 

passível de discussão junto ao presente conselho, mas solicitou que todas as 

manifestações expostas pelos membros constem em ata. O Sr. Daniel pediu a palavra e 

disse estar satisfeito com a menção de todas as considerações apresentadas em ata e 

solicitou constar, ainda, que a maioria dos conselheiros presentes não concordam com a 

ausência de discussão prévia do texto do projeto. Finalizou pedindo a retirada de 

urgência dos trâmites do projeto junto a Câmara Municipal. Após as considerações 

apresentadas, o Sr. Rui pediu a palavra e, em resposta, disse entender todas as 

colocações apresentadas, porém, esclareceu que a sua responsabilidade maior como 

presidente do Instituto é a de preservar o pagamento dos atuais e futuros benefícios. 

Ressaltou que como gestor tem diariamente contato com as matérias que tratam das 

questões previdenciárias e afirmou que retirar de pauta a implantação do projeto de 

modernização seria ir contra aos interesses do IPREVSANTOS e de todos os servidores 

ativos, aposentados e pensionistas. Lembrou que enfrentamos uma insuficiência 

financeira crescente, hoje no patamar de 14 milhões de reais e finalizou  reforçando que 

sua responsabilidade é trabalhar para garantir o pagamento dos benefícios e isso só 

poderá ocorrer com as mudanças propostas. O Sr. Marco Aurélio sugestionou uma 

composição do SINDSERV do SINDEST para a elaboração de uma cartilha explicativa 

sobre as alterações propostas para apresentação aos servidores.  O Sr. Daniel, em 

resposta, disse achar interessante a ideia, porém, entende que com o pedido de urgência, 

crê não haver tempo hábil para elaboração. O Sr. Laércio perguntou aos membros se 

poderia passar para a próxima pauta e o Sr. Rui solicitou a palavra para dizer que o 

projeto apresentado prevê um esforço tanto dos servidores quanto da Prefeitura com o 

objetivo maior de mantermos um plano financeiro equilibrado e a capacidade de 

pagamento dos benefícios futuros. Disse, ainda, que sob seu entendimento, o congresso 

nacional ter aprovado uma reforma previdenciária excluindo os demais entes da 

federação foi um erro, pois estabeleceu regras diferentes dentro de um sistema nacional. 

Finalizou afirmando que o projeto de modernização da previdência será benéfico à 

todos os servidores. Sem mais considerações sobre a presente pauta, o Sr. Laércio 

passou para a próxima deliberação: Atraso no envio dos relatórios por parte do Instituto: 

O Sr. Láercio solicitou ao Sr. Rui maior antecedência quanto ao envio dos relatórios 



solicitados, uma vez que os membros precisam de um tempo maior para a efetiva 

análise. Ainda com a palavra o Sr. Laércio expôs que, em alguns relatórios contábeis, 

foram apuradas divergências quanto a lançamentos e solicitou a verificação por parte do 

departamento responsável. Fez ainda algumas considerações sobre o índice de reajuste 

dos contratos referentes a contratação do novo sistema de folha de pagamento e 

CAMPS. Em resposta, o Sr. Rui se comprometeu a verificar as ocorrências apontadas, 

bem como solicitar as providências para que não ocorram mais divergências e atrasos 

no envio dos relatórios. Quanto as dúvidas do Sr. Láercio em referência aos contratos, a 

Sra. Daniele fez os esclarecimentos necessários. Novamente com a palavra o Sr. Laércio 

solicitou que as respostas do Instituto face aos alertas emitidos pelo TCESP sejam 

também encaminhadas para ciência do presente conselho, para o devido 

acompanhamento fiscal.  Sem mais deliberações, o Sr. Laércio passou para a pauta 

referente aos assuntos gerais: Abriu a presente pauta perguntando ao Sr. Rui sobre a 

alteração da legislação que abrange as questões pertinentes ao conselho fiscal. Em 

resposta o Sr. Rui disse que está finalizando os estudos quanto as alterações e que estas 

deverão ser feitas por lei. Ainda com a palavra, o Sr. Rui esclareceu que, em 

atendimento aos requisitos do Programa Pró-Gestão, o relatório de investimentos 

elaborado pelo Instituto, que já é analisado e aprovado pelo comitê de investimentos e 

conselho administrativo, também deverá ser objeto de análise por parte do conselho 

fiscal, assim, disse que o referido documento também passará a ser encaminhado ao 

presente conselho para deliberação quanto a aprovação. Ato contínuo, o Sr. Rui passou 

a palavra para o Sr. Rodrigo, gestor de investimentos e responsável pela elaboração do 

relatório, que explicou brevemente aos membros sobre o conteúdo e metodologia do 

relatório. Após as explanações o Sr. Laércio perguntou aos membros presentes se 

gostariam de propor mais algum assunto para discussão, sendo deliberado pelos 

presentes que não. Sem mais assuntos, o Presidente do Conselho Fiscal deu a mesma 

por encerrada às 12h15. A presente ATA foi registrada pela Sra. Daniele Orgem 

Fernandes da Silva  e será enviada aos Srs. Conselheiros para ser lida, aprovada e 

assinada pelos presentes. 
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