
ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
(MANDATO 2019 – 2023) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS, 
REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. 

Aos vinte dias do mês de maio de 2021, com início as 10h00 horas, a reunião foi 
iniciada por meio de ferramenta digital Zoom, devido a pandemia COVID-19 e estado 
de emergência do país. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Sr. Laércio 
Florêncio de Carvalho; Sr. André Luiz Helfstein do Rosário Souza, Sr. Emanoel Julio 
Silva de Lima, Sr. Marco Aurélio Dias Ferreira, Sr. Cristiano Silva Souza e Sr. Vandré 
Cabral Bezerra. Presentes também, por parte do IPREVSANTOS, o Sr. Rui Sérgio 
Gomes de Rosis Junior, Presidente do IPREVSANTOS e o Sr. Walmir dos Santos 
Matos. O Sr. Laércio iniciou a reunião pautando a aprovação da ata da reunião realizada 
em 22/04/2021, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Fato contínuo, o Sr. Laércio 
passou para o primeiro item da pauta: 1 - Apreciação dos balanços de  2020 do 
Instituto:  o Conselheiro Laércio leu o parecer 03/21 do conselho fiscal sobre os 
balanços do IPREVSANTOS. Após análise dos documentos encaminhados, o Sr. 
Láercio fez alguns apontamentos e questionamentos, que foram esclarecidos pelo Sr. 
Walmir. Não havendo mais dúvidas por parte dos membros presentes, o balanço 
referente ao exercício de 2020 do IPREVSANTOS foi aprovado pelos conselheiros 
presentes. Novamente com a palavra, o Sr. Laércio passou para a próxima pauta: 2 - 
Curso de certificação dos conselheiros: O Sr.  Laércio informou que foi realizado, via 
Web, o curso de 02 dias da Abipem sobre CGRPPS, onde participaram membros do 
conselho fiscal. Em seguida o Sr. Rui mencionou que, caso houvesse interesse dos 
conselheiros, o Sr. Rodrigo, na semana de 07 a11/06, fará um curso para tirar dúvidas 
sobre a matéria pertinente a certificação CPA-10 e CGRPPS. Com a palavra, o Sr. 
Vandré esclareceu que as provas para certificação ainda estão suspensas face a 
pandemia COVID-19. Sem mais assuntos referentes a presente pauta, o Sr. Laércio para 
para a próxima discussão: 3 - Apresentação do estudo atuarial do Instituto:  – O 
Presidente Rui informou que a apresentação sobre o estudo atuarial ocorrerá no dia da 
reunião do conselho de administração agendada para o 26/05/21, às 14h00, via 
ferramenta Zoom, e se comprometeu a encaminhar o link de acesso aos conselheiros 
fiscais. Não havendo mais deliberações sobre o tema, o Sr. Laércio passou para o item: 
4 -  Assuntos Gerais: o Sr. Laércio iniciou informando que, para o mês de junho/21, o 
conselho fiscal irá analisar os relatórios encaminhados pelo IPREVSANTOS pertinentes 
aos meses de janeiro a abril de 2021, elencando que irá solicitar as cópias dos contratos 
e relatórios de pagamentos para análise. Informou, ainda, que iria se ausentar por 
motivo de saúde por 20 dias. Assim, propôs que o Sr. Vandré presidisse a próxima 
reunião ou que a mesma fosse remarcada para o fim do mês, após seu retorno. Em 
deliberação, os membros presentes decidiram pela remarcação da reunião ordinária após 
o retorno do Sr. Laércio.  O Sr. Cristiano pediu a palavra e solicitou a inclusão em ata 
de sua fala sobre a Lei 173/20, a saber: “Conforme discussão ja feita pelo sindicato, o 
teor do citado decreto não impede a recomposição salarial, que trata a recomposição 
das perdas oriundas à inflação do periodo pleiteado”. Após as explanações o Sr. 



Laércio perguntou aos membros presentes se gostariam de propor mais algum assunto 
para discussão, sendo deliberado pelos presentes que não. Sem mais assuntos, o 
Presidente do Conselho Fiscal deu a mesma por encerrada às 10h35 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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