
ATA DA VIGÉSSIMA QUINTA 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 MAIO DE 2022.

Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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 03/22 (Contratos celebrados entre Outubro a Dezembro); 3) Definição de
Nova Data para apreciação dos Balanços de 2021; 4) Relatório de Governança 2º Semestre de
2021  (Jean);  5)  Relatório  de  Ouvidoria  1º  Trimestre  de  2022  (Jean);  6)  Relatório  de
Investimento -  Março  e  Abril  de  2022  (Rodrigo);  7)  Assuntos  Gerais  (Inclusão  do  tema
Consilglog). Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Sr. Laércio Florêncio de Carvalho,
Sr.  Emanoel Julio Silva de Lima, Sr.  Daniel Gomes Araújo, Sr. Marco Aurélio Dias Ferreira,
Sra.  Patrícia  Dantas  Pereira  e  Sr.  Vandré  Cabral  Bezerra.  Presentes  também,  por  parte  do
IPREVSANTOS,  O  Sr.  Rui  Sérgio  Gomes  de  Rosis  Junior,  Presidente  do  Instituto,  o  Sr.
Rodrigo Brandão de Araújo, a Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva e o Sr. Jean Viana de
Lima. O Sr. Laércio, Presidente do Conselho Fiscal, iniciou a presente reunião dando posse a
nova  conselheira  fiscal  Sra.  Patrícia  Dantas  Pereira,  nova  conselheira  fiscal  suplente
representante da Câmara Municipal, nomeada pela Portaria nº 043/2022 – GPM, de 08 de abril
de 2022, em substituição ao Sr. João Vitor da Silva Godois. Continuando, o Sr. Laércio passou
para as deliberações da 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. Ainda sobre o presente assunto, o Sr. Laércio ressaltou que
os  conselheiros  receberam  a  notificação  para  assinatura  digital  da  ata  supracitada  e,  em
deliberação, foi decidido que as assinaturas ocorreriam somente após a aprovação da ata na
reunião ordinária. Continuando, o Sr. Laércio passou para o segundo item da pauta: 2) Leitura
do Parecer 03/22 (Contratos celebrados entre Outubro a Dezembro/2021): o Sr. Laércio fez
a leitura do Parecer nº 03/22, que segue em anexo à presente ata. Durante a leitura o Presidente
do presente conselho mencionou as justificativas apresentadas pelo Instituto em referência aos
contratos de manutenção de elevadores e do aluguel das máquinas copiadoras. Em relação ao
contrato  pertinente  aos  elevadores,  o  Sr.  Laércio  expôs  sua  preocupação  quanto  ao
encerramento do contrato para a devida correção. Justificou sua preocupação face a importância
do  objeto  ora  contratado,  que  abrange  a  segurança  dos  servidores  e  beneficiários  do
IPREVSANTOS. Em resposta o Sr. Rui esclareceu que, no que tange ao contrato encerrado,
todos os atos procedimentais respeitaram a formalização legal exigida e que o erro ocorreu na
forma  de  elaboração  do  aditamento.  Em relação  a  preocupação  do  Sr.  Laércio,  o  Sr.  Rui
ressaltou  que  já  foi  providenciada  a  abertura  de  novo  processo  de  contratação  para  a
manutenção preventiva e corretiva dos elevadores, esclarecendo que o mesmo está tramitando
em regime de urgência.  Ainda com a palavra o Presidente do Instituto mencionou acerca do
contrato de aluguel das copiadoras. Nesse caso, explicou que houve um problema relacionado à
semântica do dispositivo legal  e que,  logo que o presente conselho nos cientificou sobre  o
problema, imediatamente foi providenciada a interrupção do contrato, sem prejuízo aos cofres
do Instituto, uma vez que os pagamentos efetuados não ultrapassaram o limite máximo de 25%
legalmente permitido no caso em tela. Explicou, ainda, que novo processo administrativo será
aberto  para  não  haver  prejuízo  aos  trabalhos  administrativos  desenvolvidos  no  Instituto.
Novamente com a palavra o Sr. Laércio finalizou a leitura do referido parecer e abriu para
deliberações  dos  membros  presentes  propondo:  1)  aprovação  das  demonstrações  contábeis
referentes ao exercício de 2021; 2) ressalva face as ocorrências junto ao contrato nº 05/2021 e 3)
abstenção de opinião em relação aos  contratos  nºs.  027 e  029/2021.  O Sr.  Vandré pediu a
palavra e sugeriu a alteração do item 03, para que abstenção seja substituída por aprovação com
ressalvas, justificando que a norma contábil NBC TA 705 determina que o auditor só se abstém
de manifestação quando não tem acesso a evidências de dados que fundamentem sua opinião.
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Ressaltou,  ainda,  que  as  ocorrências  apuradas  junto  aos  contratos  027  e  029/2021  não
caracterizam distorções  relevantes  junto ao balanço e  demonstrações  contábeis  do Instituto.
Finalizou  propondo  substituir  a  abstenção  de  opinião  pela  aprovação  com  ressalvas  dos
contratos supracitados, mantendo-se no parecer o descritivo dos seus motivos. O Sr. Laércio
retomou a palavra e disse concordar com os termos propostos pelo Sr. Vandré, pautando em
seguida votação dos membros pela: APROVAÇÃO dos contratos nº 023/2021, 024/2021,
026/2021,  028/2021,  030/2021 e 031/2021,  celebrados  entre  outubro a dezembro de
2021 e 2) APROVAÇÃO com RESSALVAS dos contratos nº 025/2021, 027/2021 e
29/2021 celebrado em outubro e novembro de 2021. Em deliberação as propostas foram
aprovadas  por  unanimidade.  Sem  mais  deliberações  o  Sr.  Laércio  fez  a  leitura  da
próxima pauta a ser discutida: 3) Definição de Nova Data para apreciação dos Balanços
de  2021:  O  Sr.  Laércio  iniciou  mencionando  sobre  atraso  no  envio  dos  demonstrativos
contábeis. Disse entender os problemas ocasionados com a saída dos contadores comissionados,
ressaltando que, face ao envio tardio dos documentos aos membros do presente conselho, as
análises  ficaram prejudicadas,  assim,  propôs  o  agendamento  de  uma  reunião  extraordinária
ainda nesse  mês para deliberação quanto aos  balanços contábeis  do exercício de 2021.  Em
deliberação  os  membros  pautaram  pelo  agendamento  da  reunião  extraordinária  na  data  de
31/05/2022, às 10 horas, com a presença do corpo técnico do Instituto. Sem mais assuntos sobre
a presente pauta o Sr. Laércio passou a palavra para o Sr. Jean que iniciou suas explanações
sobre a pauta 4) Relatório de Governança 2º Semestre de 2021: O Sr. Jean iniciou explicando
sobre  a  metodologia  de  elaboração  do  referido  relatório  e  que  a  apresentação  junto  aos
conselhos tem por objetivo a busca de eventuais propostas de melhorias quanto as informações
ali demonstradas. O Sr. Laércio pediu a palavra e ressaltou ser necessário ajustar algumas datas
referentes a formalização e término de contratos que estão divergentes no relatório, bem como a
inclusão das ressalvas pertinentes à alguns contratos. O Sr. Rui pediu a palavra sugerindo que, a
partir do próximo relatório, referente ao 1º semestre de 2022, sejam incluídos, na íntegra, os
pareceres do conselho fiscal. Retomando a palavra o Sr. Laércio e os demais membros presentes
concordaram com a proposta do Sr.  Rui  e,  ato contínuo,  aprovaram o presente relatório de
gestão – 2º semestre de 2021, por unanimidade. Continuando o Sr. Laércio passou novamente a
palavra para o Sr. Jean para apresentação do Relatório de Ouvidoria 1º Trimestre de 2022: O
Presidente do Conselho Fiscal iniciou a presente pauta acusando o recebimento do relatório de
ouvidoria via e-mail e perguntou aos presentes se havia alguma consideração a ser feita. O Sr.
Emanoel, com a palavra, lembrou que ficou acordado junto ao presente conselho que o envio
das ocorrências abrangeria os motivos das reclamações e que, caso alguma fosse pertinente a
análise do conselho fiscal, esta seria pautada para discussão. Ressaltou, ainda, que não há a
necessidade do envio pormenorizado das ocorrências, porém, entende que os membros precisam
ter ciência, ao menos, dos assuntos encaminhados à ouvidoria. Em resposta o Sr. Jean disse que
passará  a  encaminhar  as  ocorrências  nos  termos  elencados  pelo  Sr.  Emanoel,  e  continuou
explicando que no primeiro trimestre de 2022 tivemos, no total, 12 (doze) ocorrências, onde a
maioria delas abrangeram perguntas sobre agendamentos e não somente reclamações.  O Sr.
Vandré pediu a palavra e sugeriu, com base na proposta do Sr. Emanoel, que seja encaminhado
ao conselho somente o assunto principal de cada ocorrência, sem menção dos detalhes, para que
assim possa haver uma deliberação por parte dos membros sobre a relevância de cada uma e,
também, sobre a existência de eventual reiteração de demandas não atendidas. O Sr. Laércio
retomou  a  palavra  e  manifestou  sua  concordância  com  as  propostas  apresentadas  pelos
conselheiros  Emanoel  e  Vandré,  ressaltando  a  importância  quanto  a  ciência  das  demandas
encaminhadas,  principalmente  se  alguma  delas  for  pertinente  a  assuntos  relacionados  ao
presente conselho. Sem mais considerações sobre o presente tema o Sr. Laércio passou para
análise  da  pauta  6)  Relatório  de  Investimento -  Março  e  Abril  de  2022: O  Sr.  Laércio
lembrou que os relatórios de investimento referentes aos meses de março e abril de 2022 já
haviam  sido  encaminhados  com  antecedência  passando,  em  seguida,  a  palavra  para  o  Sr.
Rodrigo que iniciou comentando que os resultados estão em linha com as estratégias escolhidas
pela comitê de investimentos. Tivemos um mês de março muito bom que mostrou a capacidade
da carteira em entregar resultados acima da inflação e o mês de abril mostrou o grau de proteção
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que a carteira  carrega mesmo em meses  com baixos retornos em relação a  renda variável.
Continuando,  o  Sr.  Rodrigo  reforçou que  ainda  existe  boa  oportunidade  de  adquirir  títulos
públicos e privados de forma a acompanhar a meta atual e as metas futuras de rentabilidade e
está  acompanhando  o  mercado  diariamente  para  aproveitar  as  melhores  opções.
Adicionalmente, o Coordenador Financeiro destacou que as informações sobre as aplicações,
agora, estão divididas por temas entre folha, repasses e parcelamento, investimentos e taxa de
administração de forma a apresentar com mais transparência e diferenciar a gestão do comitê de
investimentos e a gestão administrativa dos recursos previdenciários. Finalizando o Sr. Rodrigo
ressaltou que os  pareceres  do Comitê  de Investimentos  passarão a  ser  encaminhados como
anexo junto às atas. Não havendo mais considerações dos presentes o Sr.  Laércio pautou a
aprovação dos referidos relatórios, sendo os mesmos aprovados por unanimidade (ANEXO I).
Assim, o Sr. Laércio continuou a reunião passando para a última pauta pertinente aos Assuntos
Gerais: O Sr. Daniel perguntou sobre a implantação do novo sistema gerenciador de margem
para concessão de consignados (Consiglog), uma vez que tem recebido reclamações referentes a
impossibilidade de acesso por parte de alguns beneficiários. Em resposta o Sr.Rui explicou que
a migração do sistema SERPRO para o CONSIGLOG foi um sucesso e que o lapso temporal
para  a  efetiva  utilização  do  sistema  por  parte  dos  beneficiários  só  pôde  ocorrer  após  o
fechamento da folha de pagamento, devido ao envio de margem atualizada. Ressaltou que não
teve ciência de reclamações até a presente data e, com base na manifestação do Sr. Daniel, irá
verificar junto ao DEPREV sobre a existência de eventuais problemas de acesso. O Sr. Emanoel
pediu a palavra e perguntou sobre os agendamentos para aposentadoria, explicando que recebeu
demanda de servidores que telefonaram no Instituto e foram orientados a aguardar retorno,
porém sem previsão de data. Em resposta o Presidente do Instituto explicou que a procura por
atendimento  de  aposentadoria  cresceu  muito  após  a  publicação  da  nova  legislação
previdenciária e que, em decorrência disso, os atendentes estão filtrando essas demandas com
preferência aos servidores que estão na iminência de se aposentar, ou seja, que já possuam idade
e  tempo  para  a  concessão.  Ainda  com  a  palavra  o  Sr.  Rui  falou  sobre  as  tratativas  para
implantação de novas redes de relacionamentos com os servidores, o que proporcionará maior
agilidade nos atendimentos. Retomando a palavra o Sr. Emanoel disse que ao acessar o site do
Instituto não encontrou algumas informações buscadas. O Sr. Jean, em resposta, explicou que na
última semana foram feitas algumas atualizações e que iria verificar eventuais ausências. O Sr.
Rui  pediu  a  palavra  e  elencou  sobre  a  existência,  ainda,  de  algumas  deficiências  a  serem
sanadas, ressaltando que essas deficiências já foram mapeadas e que estamos em um ciclo de
evolução constante que abrangeu na sua gestão a aquisição de nova sede, abertura de concurso,
busca por soluções para o equilíbrio financeiro do Instituto entre outras, e que agora, depois de
conquistas  relevantes,  está  focando  na  eficácia  do  atendimento.  Retomando  a  palavra  o
Presidente do Conselho Fiscal perguntou aos membros presentes se gostariam de propor mais
algum assunto para discussão. A Sra. Daniele pediu a palavra e brevemente apresentou a grade
dos  novos  cursos  de  certificação  relacionados  aos  níveis  básico  e  intermediário  e,  em
continuidade, solicitou que os conselheiros encaminhassem manifestações, via e-mail, opinando
por  aulas  remotas  ou presencias  para  início das  tratativas  quanto a  contratação de empresa
especializada. Em seguida o Sr. Laércio agradeceu a presença de todos, lembrando os presentes
sobre o agendamento da próxima reunião extraordinária para o dia 31/05/22, às 10h00, na sede
do Instituto. Sem mais assuntos, o Presidente do Conselho Fiscal deu a mesma por encerrada às
11h12. 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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ANEXO I

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

MARÇO E ABRIL/2022

O Conselho Fiscal  do IPREVSANTOS, apresenta  APROVAÇÃO do parecer

encaminhado  pelo  Comitê  de  Investimentos  referente  aos  relatórios  de

acompanhamento  de  rentabilidade  e  risco  das  diversas  modalidades  de  operações

realizadas na aplicação de seus recursos.

A carteira de investimentos do Instituto reflete as decisões de investimentos e

alocações  deliberadas  no  mês  corrente,  que  foram  devidamente  fundamentadas  e

registradas nas atas de reunião do comitê. Os investimentos são aderentes à Política de

Investimentos para o ano de 2022 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução

4.963/2021, e suas atualizações. 
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