
ATA DA VIGÉSSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
(MANDATO  2019  –  2023)  DO  INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA  SOCIAL  DOS
SERVIDORES  PÚBLICOS  MUNICIPAIS  DE  SANTOS  –  IPREVSANTOS,
REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022.

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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)  Nova
certificação dos RPPS; 3) 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 e Sr. Sérgio Hideki Nagao.
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, 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) Nova certificação dos RPPS:  O Sr. Laércio passou 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.  Novamente  com a
palavra o Sr. Laércio disse que o conselho aguardará o envio das propostas dos referidos cursos,
elencando  que,  caso  haja  possibilidade,  seria  interessante  a  realização  em conjunto  com o
conselho de administração em módulo presencial.  Continuando o Sr. Laércio passou para o
terceiro item da pauta: 4) Assuntos Gerais: O Sr. Laércio iniciou dizendo que está aguardando
o envio de alguns documentos por parte do DEAFI, elencando que os balanços precisam ser
aprovados, uma vez que o prazo de envio termina em 31/05/2022. Continuando, o Sr. Laércio
elencou que, em referência aos contratos, o conselho está aguardando as justificativas referentes
aos apontamentos do processo administrativo de contratação de manutenção dos elevadores do
Instituto, bem como o envio dos contratos celebrados no último semestre de 2021, para o devido
fechamento  anual.  Em  resposta  o  Sr.  Rui  se  comprometeu  a  encaminhar  os  relatórios,
justificativas e contratos devidos com brevidade. O Sr. Sérgio pediu a palavra e apontou sobre
um erro observado no relatório de governança (2º semestre de 2021), referente a data de término
do contrato dos elevadores. Em resposta o Sr. Rui disse que irá apurar o ocorrido e solicitar a
devida correção.  Novamente  com a palavra  o Sr.  Laércio perguntou sobre  a  publicação da
Instrução  Normativa  -  INSS nº  128/2022.  Em resposta  o  Sr.  Rui  disse  que  essa  Instrução
Normativa  regulamenta  as  novas  regras  previdenciárias  determinadas  pela  Emenda
Constitucional nº 103/2019. Também explicou que essa regulamentação será aplicada às regras
existentes no nosso município, uma vez que a modernização previdenciária ocorrida aqui seguiu
os parâmetros determinados pela Lei Federal.  Ainda com a palavra o Sr. Rui aproveitou para
anunciar que já está em fase de finalização a migração dos beneficiários que possuíam conta
junto ao Banco do Brasil para o Banco Santander e que após o término dessas providências já
poderemos  encerrar  o  contrato  com o  Banco  do  Brasil.  O  Sr.  Emanoel  pediu  a  palavra  e
perguntou sobre os holerites e sobre o andamento do recadastramento anual dos beneficiários. O
Sr. Rui, em resposta, disse que, sobre os holerites, o departamento responsável pela folha de
pagamento  já  encaminhou  os  arquivos  ao  Banco  Santander  e  que  estamos  aguardando  a
finalização  dos  procedimentos  técnicos  para  disponibilização  dos  demonstrativos  de
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pagamentos junto aos caixas eletrônicos. Sobre o recadastramento anual o Sr. Rui esclareceu
que a nova metodologia de recadastro no mês de aniversário se mostrou muito satisfatória, com
uma boa dinâmica de atendimento sem longas esperas. O Sr. Daniel, com a palavra, perguntou
sobre o acesso ao sistema de margem de consignados.  O Sr.  Rui  elencou que no início do
presente  mês  finalizamos  o  contrato  junto  a  SERPRO  e  celebramos  novo  contrato  com a
empresa CONSIGLOG, que também presta seus serviços junto à Prefeitura de Santos. Ressaltou
a importância  de utilizarmos um sistema integrado,  principalmente quando os  servidores se
aposentam.  Retomando a  palavra  o  Presidente  do  Conselho  Fiscal  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  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.

 Laércio Florêncio de Carvalho Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior
Presidente do Conselho Fiscal                                 Presidente do IPREVSANTOS
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