
ATA DA TRIGÉSSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
FISCAL (MANDATO 2019 – 2023) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – 
IPREVSANTOS, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022. 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022, com início às 10h20 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) Relatório de Investimento – Setembro/2022 (Rodrigo); 3) Análise 

Preliminar dos Contratos e Relatórios Gerenciais do 3º trimestre de 2022; 4) 

Certificação dos Conselheiros; 5) Assuntos Gerais. Estiveram presentes os seguintes 

Conselheiros: Sr. Laércio Florêncio de Carvalho, Sr. Vandré Cabral Bezerra, Sr. Sérgio 

Hideki Nagao, Sr. Daniel Gomes de Araújo, Sr. Marco Aurélio Dias Ferreira, Sra. 

Teresa Cristina Borges de Campos e Sr. Cristiano Silva Souza. Presentes também, por 

parte do IPREVSANTOS, o Sr. Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior, Presidente do 

Instituto e a Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva. O Sr. Laércio iniciou a presente 

reunião passando para as deliberações da primeira pauta: 1) Aprovação da ata do mês 
anterior: O Sr. Laércio ressaltou que a presente pauta está prejudicada devido a 

ausência de recebimento do documento por parte dos conselheiros, assim, propôs que a 

leitura seja feita na próxima reunião ordinária. Em deliberação todos os membros 

aprovaram a proposta por unanimidade. Continuando, o Sr. Laércio passou para 

segundo item da pauta: 2) Relatório de Investimento – Setembro/2022 (Rodrigo): o 

Sr. Laércio elencou que a pauta pertinente a deliberação sobre o Relatório de 

Investimentos – Setembro/2022 está prejudicada para a presente reunião, uma vez que o 

documento ainda não foi encaminhado para ciência e deliberação dos membros. Ato 

contínuo solicitou deliberação dos presentes para adiar a discussão supracitada para a 

próxima reunião ordinária. Em discussão os membros presentes aprovaram o adiamento 

por unanimidade. Continuando o Sr. Laércio abriu as discussões pertinentes a pauta 3) 
Análise Preliminar dos Contratos e Relatórios Gerenciais do 3º trimestre de 2022: 
O Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a criação do google drive com as 

informações pertinentes aos relatórios gerenciais e contratos do Instituto. Elencou que a 

ferramenta facilitou o acesso aos documentos e que está sendo de grande utilidade para 

o bom andamento das análises. Em referência aos contratos o Sr. Laércio esclareceu que 

foram preliminarmente analisados os contratos nº 14 a 21/2022. Sobre esses 

documentos solicitou que fosse verificado junto ao DEAFI se houve aditamento do 

contrato de locação das máquinas copiadoras, pois no extrato de contrato publicado do 

D.O. de Santos havia menção de número de contrato idêntico ao anterior, mas com 

outro número de empenho. Continuando, perguntou se o contrato junto ao Banco do 

Brasil referente ao processamento de folha de pagamento havia sido renovado. Em 

resposta aos questionamentos supracitados, o Sr. Rui disse que iria solicitar ao DEAFI 

os esclarecimentos sobre o ocorrido junto ao contrato de locação das máquinas 

copiadoras. Quanto a informação de renovação do contrato junto ao Banco do Brasil, o 

Sr. Rui ressaltou que, devido a ordens judiciais para pagamento de pensões alimentícias, 

não podemos encerrar por completo esse serviço, uma vez que o Banco do Brasil é, em 

sua grande maioria, o destino desses depósitos. Ressaltou ainda que os créditos oriundos 

de proventos foram cessados junto ao Banco ora citado, regularizando assim a questão 

referente ao Banco Santander, que é o detentor atual dos direitos de pagamento dos 

beneficiários do Instituto. Novamente com a palavra o Sr. Laércio agradeceu os 

esclarecimentos preliminares do Sr. Rui e mencionou que o presente conselho observou 

uma redução nos gastos previstos com o contrato celebrado junto aos Correios. O Sr. 



Rui, com a palavra, disse que essa redução foi em decorrência de não mais enviarmos os 

holerites via correio, causando uma grande economia ao Instituto. A Sra. Teresa pediu a 

palavra e perguntou ao Sr. Rui sobre alguma previsão de retorno do envio dos holerites 

via correio. Em resposta o Presidente do Instituto esclareceu que ainda não há previsão, 

principalmente devido a novas facilidades para acesso aos holerites e informe de 

rendimentos via site e app. Ainda com a palavra, esclareceu que, caso algum 

beneficiário necessite do documento impresso, pode comparecer ao IPREVSANTOS e 

solicitar uma cópia do seu holerite ou informe de rendimentos. A Sra. Teresa, em 

resposta, disse entender as explicações, bem como a importância da economia gerada, 

porém enfatizou a necessidade de buscar soluções para atender aos mais necessitados. 

Continuando, ressaltou que muitos aposentados e pensionistas residem fora de Santos e 

não possuem acesso a computadores e celulares. Assim, solicitou ao Sr. Rui que seja 

feito um estudo com propostas que viabilizem o retorno de envio dos holerites para 

quem realmente necessite. Em resposta o Sr. Rui disse que irá requisitar uma análise 

quanto a viabilidade de envio parcial via correio e que, assim que tiver uma proposta, 

encaminhará para deliberação. Novamente com a palavra o Sr. Laércio mencionou o 

contrato referente a contratação de coffee break para fornecimento aos aposentados que 

fazem parte do Programa Pós-Aposentadoria – 2022. Continuando, perguntou ao Sr. 

Rui sobre a forma de custeio desses pagamentos, e se os mesmos podem ser pagos com 

os recursos da taxa de administração. Em resposta o Presidente do Instituto esclareceu 

que os referido Programa é um atendimento a requisitos da certificação do Programa 

Pró-Gestão – nível III, o qual o IPREVSANTOS é certificado, assim, o pagamento 

desse serviço está contemplado para utilização de recursos pertinentes a taxa de 

administração. A Sra. Teresa pediu a palavra e citou a importância dessas ações de 

valorização dos aposentados. Novamente com a palavra o Sr. Laércio encerrou as 

considerações sobre os contratos, passando para análises dos relatórios financeiros. Em 

sua explanação mencionou sobre a não utilização do Fundo Especial nos últimos meses, 

bem como os pagamentos feitos pelo Instituto do Mapa Precatório. O Sr. Rui explicou 

que, uma vez que tivemos 03 (três) meses de deflação, esse foi o momento ideal para os 

pagamentos, pois gerou economia aos cofres do Instituto. Ainda sobre esse assunto, o 

Sr. Rui esclareceu que os pagamentos dos débitos judiciais ainda não estão sendo 

ressarcidos pelo Município, e que não teríamos como negligenciar esses pagamentos 

pois estes já estavam registrados em nome do Instituto. Ressaltou, porém, que já 

estamos buscando soluções para que a responsabilidade de pagamento do Mapa 

Precatório do próximo exercício (2023) seja transferida para a Prefeitura de Santos, com 

base no artigo 89 da Lei Complementar nº 1.139, de 09 de novembro de 2021. O Sr. 

Laércio agradeceu os esclarecimentos e continuou suas considerações agora acerca dos 

valores referentes ao COMPREV. Disse ter observado um aumento dos recursos 

oriundos da compensação previdenciária e perguntou ao Sr. Rui se esse fato foi 

decorrente da alteração do sistema do INSS. Em resposta o Sr. Rui disse que sim, e que 

essa alteração na sistemática de avaliação das certidões agilizou os deferimentos e 

também impossibilitou que outros órgãos “furassem fila”. Ainda com a palavra o Sr. 

Rui disse que estamos regularizando a compensação entre os RPPS e que isso trará 

ainda mais recursos ao Instituto. Sem mais deliberações sobre o tema, o Sr. Laércio 

abriu a pauta pertinente a Certificação dos Conselheiros: O Presidente do Conselho 

passou a palavra para o Sr. Rui que esclareceu sobre a importância da certificação por 

parte dos conselheiros, bem como sobre as providências que já foram iniciadas quanto a 

alteração legislativa pertinente a nova composição dos conselhos fiscal e deliberativo, já 

abrangendo as exigências da nova certificação. A Sra. Daniele, com a palavra, disse que 

está buscando maiores informações junto as entidades habilitadas pela Secretaria da 



Previdência no que tange aos critérios para agendamento das provas e que encaminhará 

as atualizações aos membros para deliberação. O Sr. Laércio agradeceu as informações 

e disse que ficará no aguardo das orientações. Continuando abriu para deliberações 

sobre a última pauta: Assuntos Gerais: O Sr. Laércio perguntou aos presentes se havia 

algum assunto a ser discutido e a Sra. Teresa pediu a palavra para mencionar sobre a 

importância da qualificação dos conselheiros, bem como sobre a atuação do Sr. Rui 

como Presidente do Instituto. Disse que em todos os anos de sua atuação como 

conselheira pode atestar a experiência e o comprometimento que o Sr. Rui possui com o 

seu trabalho de gestor junto ao IPREVSANTOS. Ressaltou a importância desse fato 

frente a tantos outros RPPS que estão sofrendo com falta de recursos e ausência de 

pagamento de benefícios em decorrência de má administração. Enfatizou que como 

conselheira e sindicalista entende que a competência e o comprometimento são 

essenciais para a manutenção dos benefícios e preservação do patrimônio. Continuou 

propondo que, caso haja algum indício de indicação para substituição do Sr. Rui, que o 

conselho se manifeste com uma declaração de continuidade, baseando-se no 

conhecimento técnico e no seu histórico de gestão como Presidente do 

IPREVSANTOS. O Sr. Rui pediu a palavra e agradeceu as palavras da Sra. Teresa, 

dizendo que fica imensamente feliz com esse reconhecimento, principalmente porque 

preza muito o trabalho a frente do Instituto, e que se preparou bastante para assumir essa 

responsabilidade. Finalizando elencou que seu principal objetivo é estruturar o máximo 

possível o Instituto, criando cada vez mais mecanismos de proteção, como a 

continuidade do sistema antissuborno (ISO 37001), manualização de procedimentos e 

processos gerados pelo Instituto, implantação de novas soluções tecnológicas, 

manutenção da certificação em programas de qualidade em gestão, como o Pró-Gestão -  

nível III, entre outras ferramentas importantes para a excelência dos serviços prestados e 

administração dos recursos. Retomando a palavra o Sr. Laércio ressaltou o 

comprometimento do Sr. Rui frente a administração do Instituto e se colocou a 

disposição, como Presidente do Conselho para ajudar no que for necessário na busca de 

melhora contínua. Em seguida perguntou se algum membro tinha mais alguma 

consideração a fazer, sendo deliberado pelos presentes que não. Em seguida o Sr. 

Laércio agradeceu a presença de todos, lembrando os presentes sobre o agendamento da 

próxima reunião ordinária para o dia 29/11/22 às 10h00, na sede do Instituto. Sem mais 

assuntos, o Presidente do Conselho Fiscal deu a mesma por encerrada às 11h40. A 

presente ata foi registrada pelo Sr. Rui de Rosis Junior e será enviada aos Srs. 

Conselheiros para ser lida, aprovada e assinada pelos presentes. 

 

 

 

 


