
ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
(MANDATO 2019 – 2023) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS, 
REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020. 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2020, com início as 09h30 horas, a reunião 

foi iniciada na sala de reuniões do IPREVSANTOS. Estiveram presentes os seguintes 

Conselheiros: Sr. Laércio Florêncio de Carvalho; Sr. Manoel Lareu Pereiras; Sr. André 

Luiz Helfstein do Rosário Souza; Sr. Emanoel Julio Silva de Lima, Sr. João Vitor da 

Silva Godois e Sr. Cristiano Silva Souza. Presentes também por parte do 

IPREVSANTOS o Sr. Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior, Presidente, a Sra. Daniele 

Orgem Fernandes da Silva, Chefe do DEAFI em substituição e o Sr. Walmir dos Santos 

Matos. O Sr. Laércio iniciou a reunião com a aprovação da ATA da reunião anterior. 

Fato contínuo, o Sr. Laércio passou para o primeiro item da pauta: 1 - Leitura do 
Parecer sobre os Relatórios Gerenciais do IPREVSANTOS do mês de 
Agosto/2020:  O Sr. Láercio fez a leitura do parecer nº 03/20 e, após deliberação dos 

presentes, as contas do IPREVSANTOS referentes ao mês de AGOSTO/20 

demonstradas no relatório gerencial, foram APROVADAS por unanimidade. Após, o 

Sr. Laércio passou a palavra para o Sr. Rui abrir a segunda pauta:  2 - Assuntos Gerais: 

O Sr. Rui falou sobre a inauguração da nova sede e explicou que está estudando uma 

proposta de reabertura gradual do atendimento, que ocorrerá mediante prévio 

agendamento. O Sr. Emanoel perguntou sobre o recadastramento anual. O Sr. Rui 

explicou que o recadastramento está suspenso no ano de 2020. Ressaltou a importância 

da vacina para garantir a segurança dos nossos beneficiários no recadastramento e disse 

que temos realmente que pensar em uma solução devido a importância da realização de 

prova de vida. O Sr. André perguntou se ainda há algum serviço sendo executado na 

sede antiga do Instituto, sendo respondido pelo Sr. Rui que todos os Departamentos já 

estão funcionando na nova sede. O Sr. Laércio retomou a palavra e falou sobre a revisão 

da legislação do Instituto. O Sr. Rui falou que já está trabalhando no projeto de lei 

visando a adequação da legislação e que este projeto ainda precisará ser encaminhado à 

Prefeitura para análise. O Sr. Láercio retomou a palavra e, antes de finalizar a presente 

reunião, solicitou o envio da relação dos pagamentos efetuados no mês de 

Setembro/2020, bem como relação e cópia dos contratos firmados no referido mês. A 

Sra. Daniele se comprometeu a fazer o envio dos documentos solicitados.  Sem mais 

assuntos a serem tratados, o Presidente do Conselho Fiscal deu a mesma por encerrada 

às 10h00 hs. 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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