
ATA DA VIGÉSSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
(MANDATO 2019 – 2023) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS, 
REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2022. 

Aos vinte e nove dias do mês de março de 2022, com início às 10h15 horas, a reunião foi 

iniciada na sede do IPREVSANTOS, à Rua Amador Bueno, nº 225 – Centro, Santos/SP. O 

Conselho reuniu-se para tratar das seguintes pautas: 1) Aprovação da ata do mês anterior; 2) 

Leitura do Parecer 02/22 (Relatórios Gerenciais de Outubro a Dezembro); 3) Relatório de 

Investimento - Fevereiro de 2022; 4) Assuntos Gerais. Estiveram presentes os seguintes 

Conselheiros: Sr. Laércio Florêncio de Carvalho, Sr. Emanoel Julio Silva de Lima, Sr. Daniel 

Gomes Araújo, Sr. André Luiz Helfstein do Rosário Souza, Sr. Vandré Cabral Bezerra, Sr. 

Sérgio Hideki Nagao e Sr. Cristiano Silva Souza. Presentes também, por parte do 

IPREVSANTOS, O Sr. Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior, Presidente do Instituto, a Sra. 

Daniele Orgem Fernandes da Silva e o Sr. Rodrigo Brandão de Araújo, Chefe da CONFIN. O 

Sr. Laércio, Presidente do Conselho Fiscal iniciou a presente reunião com a primeira pauta: 1) 
Aprovação da ata do mês anterior: O Sr. Laércio ressaltou que a ata supracitada foi 

encaminhada via e-mail para leitura antecipada dos membros e, em continuidade, perguntou se 

todos os presentes concordavam em passar para a aprovação, sendo deliberado por todos que 

sim. Continuando, o Sr. Laércio passou para o segundo item da pauta: 2) Leitura do Parecer 
02/22 (Relatórios Gerenciais de Outubro a Dezembro): O Sr. Laércio, antes da leitura do 

referido Parecer, esclareceu ter recebido os relatórios solicitados, ressaltando que o Sr. Marcos, 

Chefe do DEAFI, foi bastante atencioso no envio dos documentos. Disse, ainda, que o assunto 

pertinente aos esclarecimentos solicitados acerca do reajuste referente ao contrato de 

manutenção dos elevadores do Instituto será objeto de discussão na próxima reunião ordinária, 

agendada para o mês de abril do corrente exercício. Em seguida o Sr. Laércio fez a leitura do 

Parecer nº 02/22, que segue em anexo à presente ata. Durante a leitura o Presidente do conselho 

abrangeu a situação referente ao pagamento de precatórios por parte do Instituto e perguntou ao 

Sr. Rui sobre as providências que estão sendo adotadas face a nova legislação em vigor, que 

transfere a responsabilidade desses pagamentos para a Prefeitura de Santos. Em resposta o Sr. 

Rui esclareceu que solicitou ao departamento jurídico do IPREVSANTOS um estudo sobre essa 

questão, uma vez que o mapa precatório já foi emitido em nome do Instituto, face ao lapso 

temporal existente, onde a inclusão dos credores e do órgão responsável pelo pagamento é feita 

em exercício anterior, ou seja, os precatórios que serão pagos nesse exercício foram 

apresentados até 1º de julho de 2021, para que constassem na LOA desse ano. O Presidente do 

Instituto esclareceu, ainda, que oficiaremos o Poder Judiciário e aguardaremos a resposta quanto 

ao entendimento deles. O Sr. Laércio retomou a palavra e mencionou a possibilidade de que, 

caso o Instituto precise pagar esses valores, que a Prefeitura faça o devido ressarcimento. O Sr. 

Rui, em resposta, disse que essa providência também está sendo analisada e que assim que 

tivermos um parecer encaminharemos os mesmo para ciência do conselho. Sem mais 

deliberações sobre o presente assunto o Sr. Laércio pautou a aprovação dos relatórios gerenciais 

referentes aos meses de outubro a dezembro/2022, através do Parecer nº 02/2022, sendo o 

mesmo aprovado por unanimidade. Continuando o Sr. Laércio passou para o terceiro item da 

pauta: 3) Relatório de investimento – Fevereiro2022: O Sr. Laércio lembrou que o relatório 

de investimentos ref. a fevereiro/2022 já havia sido encaminhado com antecedência passando, 

em seguida, a palavra para o Sr. Rodrigo que explanou em maiores detalhes sobre o cenário 

econômico do mês de fevereiro/2022, bem como suas consequências face a carteira de 

investimentos do Instituto. Não havendo mais considerações dos presentes o Sr. Laércio 

pautou a aprovação do referido relatório, sendo o mesmo aprovado por unanimidade.  Assim, 

continuou a reunião passando para a pauta: 4) Assuntos Gerais: O Sr. Laércio passou a palavra 

para o Sr. Rui que iniciou falando sobre a realização das provas dos concursos, esclarecendo 

que já estamos nos preparando para receber os novos servidores. Disse, ainda, que está 

estudando o número de chamamento dos aprovados nesse primeiro semestre e que início desses 

novos servidores é importante face as novas demandas de trabalho. Exemplificou esse fato 



falando sobre a compensação previdenciária entre os regimes próprios, que antes não ocorria. 

Elencou ainda que essa nova permissão é importante pois trará mais recursos ao Instituto, mas 

demanda muito trabalho pois teremos que fazer um grande levantamento de processos e os 

novos servidores serão muito importantes. O Sr. Daniel pediu a palavra e perguntou sobre a 

existência de programas de formação voltado aos conselheiros. Em resposta o Sr. Rui esclareceu 

que já está providenciando a inclusão no novo planejamento estratégico de um plano de 

capacitação continuada voltado aos conselheiros, bem como aos servidores do Instituto. Falou, 

também, sobre as novas exigências da SPREV – Secretaria de Previdência, que publicou novos 

requisitos mínimos de capacitação dos dirigentes do RPPS, gestor de investimentos, membros 

dos conselhos deliberativo e fiscal e membros do comitê de investimentos. Assim, esclareceu 

que encaminharemos um cronograma explicando os procedimentos, bem como os cursos 

disponíveis para adesão. O Sr. Laércio pediu a palavra e ressaltou sua preocupação face a 

hipóteses de que os novos servidores empossados junto ao Instituto venham a ser cedidos a 

outros órgãos, causando ônus ao Instituto. Em resposta o Sr. Rui concordou com a ressalva do 

Sr. Laércio, ressaltando que não podemos descartar essas hipóteses, porém, disse que manterá o 

conselho atualizado caso haja algum indício dessa ocorrência. Retomando a palavra o 

Presidente do conselho elencou que na próxima reunião ordinária pautará a análise do balanço 

do exercício de 2021, bem como a análise dos contratos celebrados no mês de dezembro/21. 

Ressaltou que recebeu o relatório de gestão referente ao segundo semestre de 2021 e que 

também fará uma análise do documento em conjunto com os demais conselheiros para 

apresentação de eventuais propostas de adequação. Finalizando o Sr. Laércio perguntou aos 

membros presentes se gostariam de propor mais algum assunto para discussão, sendo deliberado 

pelos presentes que não. Finalizando o Sr. Laércio agradeceu a presença de todos. Sem mais 

assuntos, o Presidente do Conselho Fiscal deu a mesma por encerrada às 10h51. 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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