
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
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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
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_______________________________          

Walmir dos Santos Matos              
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TRIGÉSSIMA  TERCEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  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 27 DE ABRIL DE 2022.

Aos vinte e sete 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 das
seguintes  pautas:  1)  -  Leitura  e  aprovação  das  atas  das  reuniões  ordinária  e
extraordinária anteriores; 2) Deliberação sobre as informações sobre o novo Manual da
Certificação  Profissional  (versão  1.1  de 31/01/2022)  -  Resumo  Sra.  Daniele;  3)  -
Deliberação sobre o sistema de avaliação; 4) - Deliberação sobre a análise do Plano de
Custeio do FPS; 5) - Deliberação sobre a apresentação do estudo atuarial e aprovação do
estudo técnico de aderência das hipóteses biométricas; 6) - Deliberação e aprovação do
relatório de investimentos ref. Março de 2022; 7) - Assuntos gerais (Acompanhamentos:
Balanço e Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos / Plano Estratégico / Estudos
Atuariais  /  Outros). Estavam  presentes  para  participarem  da  reunião  o  Sr.  André
Cheutchuk,  Presidente  do  Conselho de Administração,  Sr.  Ironides  Agostinho Silva
Junior,  Sr.  Carlos  Augustus  Mauá,  Sra.  Daniele  Orgem  Fernandes  da  Silva,  Sr.
Alexandre Manetti, Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Sra. Alcione de Araújo Simões,
Sra.  Elizabeth  Galdino  Mestre,  Sra.  Neide  Gravato  da  Silva  e  Sra.  Elaine  Cristina
Rodrigues.  Presentes  também  por  parte  do  Instituto  o  Sr.  Rui  de  Rosis  Junior,
Presidente do IPREVSANTOS e a Sra. Carolina Sotero, Chefe da SERHU. O Sr. André
abriu a reunião ressaltando que os Srs. Luiz Francisco dos Santos e Sr. Fábio Marcelo
Pimentel  justificaram  sua  ausência.  Ato  contínuo  fez  a  leitura  das  pautas  a  serem
discutidas:  1  - Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária anterior:  O Sr.
André iniciou lembrando que as atas supracitadas foram encaminhadas via e-mail para
leitura antecipada dos membros, e perguntou se todos os presentes concordavam em
passar para a aprovação. Em deliberação todos os presentes concordaram e aprovaram
as  atas  por  unanimidade.   O  Sr.  André  passou  a  palavra  o  Sr.  Rui  que  solicitou
autorização dos membros para inversão de pauta, passando a discussão para o assunto
pertinente  a  Deliberação  sobre  o  sistema  de  avaliação.  Em  deliberação  todos  os
membros concordaram com a solicitação e o Sr. André passou a palavra para o Sr. Rui
que justificou o envio tardio da minuta de decreto referente a avaliação de desempenho,
elencando que esse sistema é muito importante tanto para os novos servidores que serão
empossados como para os servidores cedidos que prestam serviços há anos junto ao
Instituto. Ressaltou que pretende iniciar, já na próxima semana, o início das avaliações
para que possamos testar a metodologia escolhida antes da posse dos novos servidores,
prevista para junho e julho/2022. Explicou, ainda, que os critérios utilizados são os mais
objetivos possíveis para a efetividade da análise e o consequente pagamento da GDA.
Finalizando o Sr. Rui explicou que esse decreto está regulamentando a legislação que
trata da estruturação da carreira previdenciária (Lei Complementar nº 1.089/20020). Em
seguida o Presidente do IPREVSANTOS passou a palavra para a Sra.  Carolina que
explicou sobre os critérios de avaliação, bem como seus requisitos. A Sra. Elizabeth
perguntou,  em  referência  aos  critérios  de  avaliação,  dos  requisitos  pertinentes  as
relações  interpessoais.  Em  resposta  a  Sra.  Carolina  explicou  que  esse  critério  não
analisará características pessoais de simpatia, por exemplo, e sim abrangerá a análise
das relações de trabalho em equipe, colaboração etc. O Sr. Rui explicou que em relação
a  objetividade  e  subjetividade  dos  critérios  a  avaliação  de  desempenho,  que  gera  o
pagamento da gratificação, possui maior objetividade, e, as avaliações relacionadas a
avaliação  periódica,  que  validará  a  progressão  funcional,  possui  um pouco mais  de
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subjetividade, pois envolve 03 tipos de avaliação, a do servidor, da equipe e da chefia.
A  Sra.  Neide  pediu  a  palavra  e  disse  que,  na  prática,  é  muito  difícil  afastarmos
integralmente a subjetividade. A Sra. Carolina, novamente com a palavra, concordou
com a colocação da Sra. Neide, elencando, ainda, que mesmo considerando ser difícil
afastar  o  julgamento  subjetivo,  o  Instituto  buscou ao máximo eliminar  critérios  que
reforcem isso. A Sra. Elizabeth pediu a palavra esclarecendo que, pelo envio tardio do
documento não teve tempo de fazer uma análise,  e perguntou a Sra.  Carolina se os
parâmetros de avaliação constam no decreto. Em resposta a Sra. Carolina respondeu que
sim, esclarecendo, ainda, que teremos também um plano de trabalho de cada servidor
para nortear a avaliação. A Sra. Elizabeth perguntou se esse plano de trabalho consta do
decreto. A Sra. Carolina explicou que o plano de trabalho é um documento de análise
interna que subsidiará a avaliação. a Sra. Elizabeth perguntou sobre a periodicidade das
avaliações. Em resposta o Sr. Rui esclareceu que a gratificação por desempenho, que
gera o pagamento da GDA, é trimestral e a avaliação, que trata da progressão funcional,
será anual. A Sra. Gabrielle e o Sr. Agostinho fizeram alguns apontamentos no texto do
decreto  para  futura  correção.  O Sr.  Alexandre  pediu  a  palavra  e  disse  que  o  texto
apresentado ficou bem elaborado, apontando somente a necessidade de adequação dos
termos “critério” e “fator”,  junto aos §§ 1º e 2º do artigo 3º, propondo a utilização
somente do termo “critério” por ser mais adequado a proposta. Em continuidade o Sr.
Alexandre  disse  ser  importante  constar  no  referido  decreto  a  avaliação  voltada  às
chefias e seus pares. Disse, ainda, que gostaria que essa avaliação se estendesse também
para uma avaliação da percepção do público atendido, porém, não foi possível avançar
nesse quesito. Retomando a palavra o Sr. André perguntou aos membros se havia mais
alguma  consideração  a  respeito  do  assunto  e  se  poderia  pautar  pela  aprovação  do
decreto. A Sra. Elizabeth, em manifestação, disse que não teve tempo hábil para análise
do documento pelo envio tardio, por isso sua votação está prejudicada. A Sra. Neide,
com a palavra, perguntou se o Instituto já está preparado para iniciar as avaliações. Em
resposta  o  Sr.  Rui  disse  que  sim,  elencando  que,  em  paralelo,  estamos  buscando
ferramentas  tecnológicas  que  facilitem  ainda  mais  o  tratamento  dos  dados  que
embasarão a avaliação.  Explicou,  também, que a Sra.  Carolina é a responsável pela
consolidação das notas encaminhadas pelos chefes de departamentos. A Sra. Neide, com
a  palavra,  disse  entender  que  a  periodicidade  trimestral  é  ideal  para  análise  dos
resultados e eventuais correção de metas. Sem mais deliberações sobre o tema o Sr.
André pautou a votação para aprovação do decreto. O Sr. Alexandre perguntou sobre a
necessidade de aprovação na presente reunião. Em resposta o Sr. Rui esclareceu que
gostaria de iniciar o mais rápido possível as avaliações para testagem com os servidores
já lotados no Instituto, antes da posse dos novos servidores, que já está prevista para o
mês de junho de 2022. Novamente com a palavra o Sr. Alexandre perguntou qual seria
o critério de votação a ser utilizado, ou seja: sim, não, abstenção ou se retirando da
reunião,  pois  esse  último  alteraria  o  quórum.  Em  deliberação  todos  os  presentes
concordaram com a votação nominal de aprovação ou não aprovação do decreto. Diante
dessa  deliberação  o  Sr.  André  abriu  a  pauta  para  votação  do  decreto,  obtendo  os
seguintes  votos  dos  membros  titulares  presentes:  Ironides:  Aprovado;  Carlos:
Aprovado;  Daniele:  Aprovado;  Gabrielle:  Aprovado;  Alexandre:  Aprovado;  Elaine:
Aprovado; Eliana: Aprovado e Elizabeth: Prejudicada a análise e consequente votação
pelo encaminhamento tardio do documento. Finalizada a votação o Sr. André anunciou
a aprovação do decreto referente ao sistema de avaliação do IPREVSANTOS. Sem mais
deliberações  sobre  o  presente  tema  o  Sr.  André  passou para  a  próxima  pauta:  3) -
Deliberação  sobre  as  informações  sobre  o  novo  Manual  da  Certificação
Profissional (versão 1.1 de 31/01/2022) - Resumo Sra. Daniele: :  O Sr. André passou
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a palavra para o Sr.  Rui  que iniciou explicando sobre as novas regras referentes às
certificações  dos  dirigentes,  gestor  de  investimentos  e  membros  dos  conselhos
deliberativo e fiscal, bem como dos membros do Comitê de Investimentos, ressaltando
que,  de  acordo  com a  nova determinação da  SPREV,  o  cumprimento  dessas  novas
regras é requisito para emissão do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária.
Em seguida o Sr. Rui passou a palavra para a Sra. Daniele que explicou alguns aspectos
referentes as certificações, bem como sobre os programas de educação continuada que
serão oferecidos.  Em relação aos programas, a Sra. Daniele elencou o fato de haver
muitas  empresas  oferecendo  tais  cursos,  assim,  explicou  que  o  Instituto  fará  um
levantamento das empresas e dos cursos oferecidos e que, após, encaminharemos aos
membros as propostas para deliberação. A Sra. Elizabeth, com a palavra, elencou sobre
a importância de inclusão dos membros suplente nos cursos para posterior certificação,
uma vez  que,  caso  seja  preciso,  eles  já  estariam  aptos  para  assumir  a  titularidade.
Novamente  com a palavra o Sr.  André disse que o conselho aguardará o envio das
propostas dos referidos cursos. Continuando o Sr. André passou para o quarto item da
pauta:  4) - Deliberação sobre a análise do Plano de Custeio do FPS: O Sr. André
passou a palavra para o Sr. Rui que esclareceu que por um equívoco a presente pauta foi
incluída na reunião,  não havendo quaisquer deliberações  pendentes sobre o presente
tema. O Sr. André retomou a palavra e diante dos esclarecimentos do Sr. Rui passou
para o próximo item:  5) -  Deliberação sobre a apresentação do estudo atuarial  e
aprovação do estudo técnico de aderência das hipóteses biométricas:  O Sr. André
falou sobre o envio do referido estudo aos conselheiros e passou a palavra para o Sr. Rui
para  os  esclarecimentos.  Com a  palavra  o  Sr.  Rui  iniciou  sua  explanação  sobre  os
critérios  utilizados  na  elaboração  do  referido  estudo.  Elencou  que  não  adianta  só
falarmos em atingir meta atuarial e buscarmos retorno de investimentos, pois na prática
a “conta não fecha”. Esclareceu sobre a real necessidade de buscarmos novas formas de
financiamento e aportes para o Instituto,  e uma dessas possibilidade é a “compra de
vidas”,  que  abrange  a  migração  de  benefícios  de  um plano  para  outro,  desde  que
obedecidas as regras legais. O Sr. Rui ressaltou, ainda, que o intuito dessa migração é
buscar o equilíbrio dos planos, e a segunda massa (plano previdenciário) nos possibilita
a utilização  dessa ferramenta.  O Sr.  Alexandre  pediu a  palavra  e  fez considerações
acerca  da  metodologia  do  estudo  atuarial.  Em  resposta  o  Sr.  Rui  disse  que  foram
utilizados  parâmetros  mais  conservadores  em  comparação  às  possibilidades  legais
estabelecidas,  uma vez  que poderíamos  avançar  com a  transferência  de um número
maior de benefícios,  porém, entendemos que a cautela é necessária para assegurar o
equilíbrio do FPS. O Sr. Alexandre pediu novamente a palavra e perguntou se o atuário
do  Instituto  faria  a  apresentação  do  estudo.  Em resposta  o  Sr.  Rui  disse  que  sim,
propondo o agendamento de uma reunião extraordinária. O Sr. André, com a palavra,
perguntou aos membros se todos concordavam com o agendamento de uma reunião
extraordinária para apresentação e votação do referido estudo atuarial. Em deliberação
todos os presentes concordaram com a proposta. Sem mais considerações o Sr. André
passou  para  a  pauta  pertinente  a:  6)  -  Deliberação  e  aprovação  do  relatório  de
investimentos ref. Março de 2022: O Sr. André solicitou que a discussão da presente
pauta fosse adiada para a próxima reunião ordinária, face ao envio tardio do documento.
Em  deliberação  todos  os  presentes  concordaram  com  o  adiamento.  Continuando  o
Presidente  do  Conselho  passou  para  a  última  pauta:  7)  -  Assuntos  gerais
(Acompanhamentos:  Balanço  e  Balancete  Fiscal  /  Balanço  dos  Investimentos  /
Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros): Com a palavra o Sr. Rui falou sobre
a implantação de um programa que possibilita  a  assinatura  eletrônica  por  parte  dos
membros e que todos já estão cadastrados no sistema. Sobre esse assunto ressaltou que a

D4Sign 70b0ff8d-62c5-411f-bf35-7811ce7fb58a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



presente ata já será encaminhada para teste. Retomando a palavra o Sr. André perguntou
se existia mais algum assunto a ser discutido, sendo deliberado por todos que não. Sem
mais  considerações  o Sr.  André agradeceu aos  membros presentes  e  deu a presente
reunião por encerrada. A próxima reunião ordinária foi marcada para o dia 25/05, às
14h00, de forma a ser deliberada pelo conselho. 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

________________________________          ___________________________

Gabrielle Leonel Gonçalves                                   Carlos Augustus Mauá

________________________________ ___________________________

Ironides Agostinho da Silva Junior                         Eliana Rocha de Lima 

________________________________ ________________________

Alexandre Manetti             Daniele Orgem F. Silva

________________________________ ________________________

Elizabeth Galdino Mestre            Alcione de Araujo Simões

________________________________

Elaine Cristina Rodrigues            
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Assinar
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ROSIMEIRE LYRA DOS SANTOS
rosilyra@hotmail.com
Assinou
Daniele Orgem Fernandes da Silva
luizfrancisco@santos.sp.gov.br
Assinou

neidegravato@gmail.com
Assinar

secretaria@sindest.com.br
Assinar

claudiagarcia@santos.sp.gov.br
Assinar

ALEXANDRE MANETTI
sind_serv@uol.com.br
Assinou
Daniele Orgem Fernandes da Silva
daniele-iprev@santos.sp.gov.br
Assinou
Rui Sergio Gomes de Rosis Jr
ruisergio@santos.sp.gov.br
Assinou
Rodrigo Brandão
rodrigobrandao@santos.sp.gov.br
Assinou
Marcos dos Santos Galvez
marcosgalvez@santos.sp.gov.br
Assinou

Eventos do documento

20 May 2022, 09:52:26
Documento 70b0ff8d-62c5-411f-bf35-7811ce7fb58a criado por COSME MANOEL PEREIRA FERNANDES
(c6f1bc91-0223-488d-9f72-19d84f79d8f6). Email:iprev@santos.sp.gov.br. - DATE_ATOM:
2022-05-20T09:52:26-03:00

20 May 2022, 10:01:48
Assinaturas iniciadas por COSME MANOEL PEREIRA FERNANDES (c6f1bc91-0223-488d-9f72-19d84f79d8f6). Email:
iprev@santos.sp.gov.br. - DATE_ATOM: 2022-05-20T10:01:48-03:00

20 May 2022, 10:07:27
RODRIGO BRANDÃO Assinou - Email: rodrigobrandao@santos.sp.gov.br - IP: 198.49.133.250 (198.49.133.250
porta: 63970) - Documento de identificação informado: 368.285.788-56 - DATE_ATOM: 2022-05-20T10:07:27-03:00
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20 May 2022, 10:13:56
DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA Assinou - Email: daniele-iprev@santos.sp.gov.br - IP: 198.49.133.250
(198.49.133.250 porta: 12930) - Documento de identificação informado: 251.588.768-60 - DATE_ATOM:
2022-05-20T10:13:56-03:00

20 May 2022, 17:18:58
ELIANA ROCHA DE LIMA Assinou - Email: rocha810@hotmail.com - IP: 172.225.83.35
(a172-225-83-35.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 60596) - Geolocalização: -24.4888290734203
-47.84092612343435 - Documento de identificação informado: 075.126.003-72 - DATE_ATOM:
2022-05-20T17:18:58-03:00

22 May 2022, 21:24:49
ELIZABETH GALDINO MESTRE Assinou - Email: emestre33@gmail.com - IP: 186.207.56.211
(bacf38d3.virtua.com.br porta: 13190) - Documento de identificação informado: 037.084.798-90 - DATE_ATOM:
2022-05-22T21:24:49-03:00

23 May 2022, 11:02:56
ALEXANDRE MANETTI Assinou - Email: sind_serv@uol.com.br - IP: 200.168.184.178 (200.168.184.178 porta:
29586) - Documento de identificação informado: 256.641.038-09 - DATE_ATOM: 2022-05-23T11:02:56-03:00

25 May 2022, 11:40:52
ALCIONE DE ARAÚJO SIMÕES Assinou - Email: alcionearaujosimoes@gmail.com - IP: 187.21.190.158
(bb15be9e.virtua.com.br porta: 49910) - Geolocalização: -23.9458273 -46.3699399 - Documento de identificação
informado: 002.484.888-30 - DATE_ATOM: 2022-05-25T11:40:52-03:00

27 May 2022, 11:52:31
ANDRÉ MOTTA CHEUTCHUK Assinou - Email: andrecheutchuk@santos.sp.gov.br - IP: 177.26.232.29
(ip-177-26-232-29.user.vivozap.com.br porta: 44110) - Geolocalização: -23.933739441153563
-46.32858296208143 - Documento de identificação informado: 312.369.178-04 - DATE_ATOM:
2022-05-27T11:52:31-03:00

27 May 2022, 17:36:56
DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA Assinou - Email: luizfrancisco@santos.sp.gov.br - IP: 198.49.133.250
(198.49.133.250 porta: 28408) - Documento de identificação informado: 251.588.768-60 - DATE_ATOM:
2022-05-27T17:36:56-03:00

30 May 2022, 08:41:58
RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JR Assinou - Email: ruisergio@santos.sp.gov.br - IP: 198.49.133.250
(198.49.133.250 porta: 61782) - Documento de identificação informado: 327.380.378-95 - DATE_ATOM:
2022-05-30T08:41:58-03:00

31 May 2022, 14:48:40
ELAINE DE SANTANA LOPES Assinou - Email: elainelopes@santos.sp.gov.br - IP: 198.49.133.250 (198.49.133.250
porta: 17782) - Documento de identificação informado: 162.375.968-44 - DATE_ATOM: 2022-05-31T14:48:40-03:00

01 Jun 2022, 11:29:11

https://www.google.com.br/maps/search/-24.4888290734203 -47.84092612343435
https://www.google.com.br/maps/search/-24.4888290734203 -47.84092612343435
https://www.google.com.br/maps/search/-23.9458273 -46.3699399
https://www.google.com.br/maps/search/-23.933739441153563 -46.32858296208143
https://www.google.com.br/maps/search/-23.933739441153563 -46.32858296208143
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GABRIELLE LEONEL GONÇALVES Assinou - Email: gabrielle.goncalves@camarasantos.sp.gov.br - IP:
189.111.204.148 (189-111-204-148.dsl.telesp.net.br porta: 50304) - Documento de identificação informado:
062.872.256-70 - DATE_ATOM: 2022-06-01T11:29:11-03:00

01 Jun 2022, 16:04:29
ALEXANDRE MANETTI Assinou (af11cbce-ecdb-4cea-b4bd-22289cc22186) - Email: alexmanetti@gmail.com - IP:
201.93.183.13 (correio.sindservsantos.org.br porta: 16734) - Geolocalização: -23.9431833 -46.3226047 -
Documento de identificação informado: 256.641.038-09 - Autenticação em dois fatores no smartphone
ativada - DATE_ATOM: 2022-06-01T16:04:29-03:00

02 Jun 2022, 15:32:15
MARCOS DOS SANTOS GALVEZ Assinou - Email: marcosgalvez@santos.sp.gov.br - IP: 198.49.133.250
(198.49.133.250 porta: 46354) - Documento de identificação informado: 294.504.348-32 - DATE_ATOM:
2022-06-02T15:32:15-03:00

10 Jun 2022, 09:12:28
ROSIMEIRE LYRA DOS SANTOS Assinou - Email: rosilyra@hotmail.com - IP: 179.93.126.89
(179-93-126-89.user.vivozap.com.br porta: 62280) - Geolocalização: -23.9872508 -46.2461111 - Documento de
identificação informado: 073.236.688-75 - DATE_ATOM: 2022-06-10T09:12:28-03:00

Hash do documento original
(SHA256):f2b29f7da34643db617fe0fdfa5c77b79a70230912621731aeba70a7ae8e3aef
(SHA512):71349dbadfa1faf8045c39b4c7b53e668fbf59b89850896ccc334af22d57041c76b279834bb2daaa81ea5a1c96807d5052a88a0076b26d442aa8d0189669682a

Hash dos documentos anexos
Nome: __ATA 27.04.22 revisada.doc
(SHA256):ee4c9b2ac7ce0c82dbfefe8902ad68a949be3828d8b74ae426074286a153f6ec
(SHA512):97b016b25ffbba06fd76ad3ba33e264e31f0f948eb6ceb365d697be9dc96527af80d77ba7cf147d8aaafff6458a8c547615b186fbed9dd62943467f7bed4584f

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

https://www.google.com.br/maps/search/-23.9431833 -46.3226047
https://www.google.com.br/maps/search/-23.9872508 -46.2461111
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