
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
(MANDATO 2019 – 2023) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS, 
REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022. 

Aos trinta e um dias do mês de maio de 2022, com início às 10h23 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) Apreciação dos Balanços do 

Iprevsantos - Exercicio de 2021; 2) Assuntos gerais. Estiveram presentes os seguintes 

Conselheiros: Sr. Laércio Florêncio de Carvalho, Sr. Daniel Gomes Araújo, Sr. Vandré 

Cabral Bezerra, Sr. Sérgio Hideki Nagao e Sra. Teresa Cristina Borges de Campos. 

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, o Sr. Marcos dos Santos Galvez e o Sr. Walmir dos Santos Matos. O Sr. 

Laércio, Presidente do Conselho Fiscal, iniciou a presente reunião elencando que solicitou 

esclarecimentos junto ao DEAFI, via e-mail, e que fará a leitura da resposta na presente reunião 

para ciência e deliberação dos presentes. Durante a leitura o Sr. Rodrigo e o Sr. Walmir 

responderam pontualmente algumas dúvidas dos membros presentes, principalmente em relação 

a elaboração do orçamento. Após as deliberações o Sr. Laércio pediu a palavra e solicitou ao Sr. 

Walmir que os lançamentos nas demonstrações contábeis pertinentes aos cheques de 

adiantamento fossem mais detalhados. Em resposta o Sr. Walmir disse que passará a elaborar 

novo relatório nos termos solicitados. Sem mais considerações o Sr. Laércio solicitou aos 

membros continuarem a reunião em particular para deliberação sobre os esclarecimentos 

encaminhados pelo Instituto e, após, comunicou ao Sr. Rui e aos demais servidores do Instituto 

a decisão unanime quanto a elaboração de parecer para apresentação na próxima reunião 

ordinária, agendada para o dia 28/06/2022. Em seguida o Sr. Laércio agradeceu a presença de 

todos e deu a presente reunião por encerrada às 11h30. 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. 

 


