
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 
(MANDATO 2019 – 2023) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS, 
REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022. 

Aos treze dias do mês de setembro 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 da seguinte pauta: 1 - Apresentação e deliberação sobre o 

Estudo Atuarial. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Sr. Laércio Florêncio 

de Carvalho, Sr. Vandré Cabral Bezerra, Sr. Sérgio Hideki Nagao, Sr. Emanoel Julio 

Silva de Lima e o Sr. Cristiano Silva Souza. Presentes também, por parte do 

IPREVSANTOS, o Sr. Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior, Presidente do Instituto, bem 

como o Sr. Richard Mendes Dutzmann, do Escritório Técnico de Assessoria Atuarial - 

ETAA. Iniciando a reunião o Sr. Laércio passou a palavra para o Sr. Richard que se 

apresentou aos presentes e iniciou sua explanação sobre o estudo atuarial do 

IPREVSANTOS - 2021. Após as considerações o Sr. Laércio retomou a palavra e 

perguntou ao Sr. Rui se o material referente ao estudo atuarial estava disponível para 

acesso. Em resposta o Sr. Rui esclareceu que os estudos ficam disponíveis no site do 

Instituto para consulta pública. O Sr. Laércio, com a palavra, perguntou se o estudo 

atuarial apresentado já está considerando a nova regra da Portaria MTP nº 1.467/2022. 

Em resposta o Sr. Richard esclareceu que a referida Portaria foi publicada em junho 

desse ano e só terá reflexos no final desse exercício.  Sem mais considerações o Sr. 

Laércio abriu a presente pauta para aprovação do presente relatório atuarial, sendo 

aprovado pelos presentes. Ato contínuo o Sr. Laércio e todos os presentes agradeceram 

a presença e apresentação do Sr. Richard que se dispôs a esclarecer quaisquer eventuais 

dúvidas que venham a surgir. Em seguida o Presidente do Conselho agradeceu a 

presença de todos e deu a presente reunião por encerrada às 11h45. A presente ata foi 

registrada pelo Sr. Vandré Cabral Bezerra e será enviada aos Srs. Conselheiros para ser 

lida, aprovada e assinada pelos presentes. 
 


