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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE

RONDÔNIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

CONSELHO DELIBERATIVO ATA 006/2019

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo realizada aos
26 (Vinte e seis) dias do mês de agosto Ano de 2019, ás 09h00min, na
Câmara Municipal. A reunião foi conduzida pela presidente do
Conselho, Srª Ivonete Aparecida da Cruz, que explicou que o motivo
da reunião é para atender a convocação da senhora Prefeita Municipal,
que solicitou a reunião para tratar de assuntos referente a um possível
parcelamento de débitos dos meses de fevereiro, março, abril e maio
do corrente ano no valor aproximado de R$ 400.000,00
(quatrocentosmil reais). Diante do exposto pela presidente, reuniram-
se os conselheiros conforme lista de presença anexa, participaram da
reunião os membros do Conselho Fiscal, o procurador da Prefeitura, a
senhora prefeita e a senhora Superintendente do Ipecan. A senhora
prefeita passou a explanar as dificuldades que esta tendo para repassar
os recursos ao Instituto. Disse ainda que precisa do apoio dos
conselhos, pois, pretende solicitar um parcelamento e para tanto
iráenviar um projeto de Lei a Câmara Municipal para apreciação e
aprovação. Após varias discussões e sugestões, ficou definido que a
senhora prefeita enviará a Câmara Municipal um projeto de Lei para
que seja autorizado o parcelamento em 15 (quinze) parcelas, ou seja,
dentro do atual mandato e que a primeira com vencimento até o dia 10
de outubro. Ficou decidido que o instituto ira buscar junto ao Banco
do Brasil formas para que os valores sejam descontados direto do
FPM, com autorização na própria Lei. Sem mais nada a se tratar, foi
dada por encerrada a reunião ás 10h30min do dia 26 de agosto de
2019.
 
IVONETE APARECIDA DA CRUZ
Presidente do Conselho
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Secretário
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