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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo realizada aos 23
(Vinte e três) dias do mês de outubro Ano de 2019, ás 09h00min, na
Câmara Municipal. A reunião foi conduzida pela presidente do
Conselho, Sr.ª Ivonete Aparecida da Cruz, que deu início fazendo a
análise da prestação de contas do último quadrimestre de 2019,
apresentado pela Superintendente do Instituto (IPECAN) Sr.ª Izolda
Madella, onde mostra as receitas e despesas do Instituto. Falou
também sobre ações realizadas nesse período, a qual foi às visitas às
escolas juntamente com representante deste conselho e a atual Prefeita
municipal para prestar esclarecimentos sobre os débitos
previdenciários deixados pelo Ex-Prefeito Oscimar. Na sequencia a
superintendente falou sobre os débitos em abertos dos parcelamentos
que são descontados do FPM, que são insuficientes para quitação das
parcelas em sua íntegra, acumulando um débito de aproximadamente
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Informou também que até a
presente data consta em aberto o valor de R$ 99.074,95 (noventa e
nove mil e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), referente
à Contribuição Patronal do mês de setembro de 2019. Nas demais
situações, os recolhimentos aconteceram dentro do prazo. Foi
abordada pela superintendente a situação em que se encontram os
servidores que foram cedidos, pois o ente não está fazendo o repasse
dos recolhimentos, causando dificuldades para o Instituto. Referente a
esse assunto o conselho decidiu notificar a Prefeita para que tome
providências e solicita que a Superintendente notifique o jurídico para
que ele se manifeste. Na sequencia a presidente do conselho solicitou
que a superintendente convoque um servidor inativo para compor o
Conselho deliberativo. Sem mais para o momento, a reunião foi
encerrada às 10h e 30m do dia 23 de outubro de 2019.
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