
OITAVA 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 19 DE ABRIL DE 2022. 

Aos 19 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h00min a reunião foi 

iniciada por meio da ferramenta Zoom. O Conselho reuniu-se para tratar da seguinte 

pauta: Proposta do Orçamento - LDO 2023.  Estavam presentes para participarem da 

reunião o Sr. André Cheutchuk, Presidente do Conselho de Administração, o Sr. 

Alexandre Manetti, Sra. Elaine Santana Lopes, Sra Rosimeire Lyra dos Santos, Sra. 

Neide Gravato da Silva, Sra. Elizabeth Galdino Mestre, Sra. Daniele Orgem Fernandes 

da Silva, Sra. Eliana Rocha de Lima e Sr. Fábio Marcelo Pimentel. Presentes ainda por 

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

Walmir dos Santos Matos, do DEAFI. O Sr. André abriu a reunião elencando sobre o 

envio antecipado da proposta do orçamento – LDO 2023 para ciência prévia e 

deliberação na presente reunião. Continuando o Sr. André pediu para constar na 

presente ata a justificativa de ausência do conselheiro Luiz Francisco dos Santos. Após, 

passou a palavra para o Sr. Rui que iniciou ressaltando a importância da presente 

discussão em reunião extraordinária uma vez que o prazo de envio à Prefeitura dar-se-á 

no fim do mês de abril/22.  Em seguida passou a palavra para o Sr. Walmir, que 

explicou sobre os parâmetros utilizados pelo Instituto para a adequação o referido 

documento que foi encaminhado pelo DEORG/SEPLAN. Ainda com a palavra o Sr. 

Walmir ressaltou a inclusão das receitas pertinentes ao aumento da alíquota patronal, 

que passou de 18,49% para 28%, face a nova lei de modernização da previdência, 

aprovada em novembro de 2021. Elencou, ainda, sobre a previsão de crescimento no 

valor da folha de pagamento do Instituto, onde foi considerado o percentual de 1% ao 

mês. No que se refere às despesas administrativas o Sr. Walmir previu uma majoração 

de 1 milhão de reais face as novas despesas com os novos empossados do concurso 

recém realizado. Continuando suas explicações, falou sobre a diminuição de previsão 

com pagamento de precatórios, consequência também da nova lei previdenciária, onde a 

responsabilidade desse pagamento passou a ser de responsabilidade da Prefeitura. O Sr. 

Rui pediu a palavra e ressaltou uma conquista importante junto a LDO, que foi a 

inclusão de uma nova rubrica que abrange o pagamento do valor referente à 

insuficiência financeira repassada pela Prefeitura e que, antes, não era prevista no 

orçamento. Ainda com a palavra o Sr. Rui disse estar muito satisfeito com as novas 

conquistas que agora constam na previsão do orçamento, pois isso traz muito mais 

segurança e fidedignidade nas informações referentes às despesas e receitas do Instituto. 

No que se refere a transferência da responsabilidade do pagamento dos precatórios para 

a Prefeitura, elencou a extrema importância desse fato uma vez que, após levantamento, 

apuramos que desde a criação do Instituto em 2007 até o ano de 2021, tivemos uma 

despesa com esses pagamentos no valor aproximado de 60 milhões de reais. O Sr. 

Alexandre pediu a palavra e perguntou sobre a metodologia de previsão face aos 

contratos e prestação de serviços e se essa estimativa de crescimento já está 

considerando os contratos existentes e os que eventualmente existirão no próximo 



exercício. Em resposta o Sr. Walmir disse que sim, explicando que a metodologia 

utilizada se baseou nas informações históricas dos últimos três anos, nos contratos 

existentes e nas possíveis contratações futuras, que envolvam questões da nova sede e 

dos novos servidores empossados. O Sr. Alexandre retomou a palavra e perguntou se as 

previsões referentes as obrigações patronais estão considerando os novos servidores e se 

essa previsão está considerando a inflação. Em resposta o Sr. Walmir disse que sim. E 

quanto a inflação, o Sr. Walmir disse que é considerado para fins de previsão os dados 

constantes no relatório de mercado Focus, elaborado pelo Banco Central. Retomando a 

palavra o Sr. Rui propôs que no próximo exercício as discussões sobre a LDO sejam 

antecipadas para o mês de fevereiro, objetivando assim uma participação mais efetiva 

dos conselheiros na elaboração do referido documento. Novamente com a palavra o Sr. 

André perguntou aos membros se havia mais alguma consideração sobre o tema e se 

poderiam passar para aprovação da LDO/2023. Em resposta os membros afirmaram não 

haver mais considerações e aprovaram o documento por unanimidade. 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 27/04, às 14h00. 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. 

 

____________________________   ___________________________ 

André Motta Cheutchuk               Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior  

 

________________________________           ___________________________ 

Alexandre Manetti                   Rosimeire Lyra dos Santos  

 

________________________________  ___________________________ 

Neide Gravato da Silva                                 Elizabeth Galdino Mestre   

    

 

________________________________  ________________________ 

Elaine de Santana Lopes         Daniele Orgem F. da Silva  

      

________________________________          __________________________  

Eliana Rocha de Lima             Fábio Marcelo Pimentel 



 

_______________________________            

Walmir dos Santos Matos                       

  

   


