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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo realizada aos
14 (quatorze) dias do mês de novembro de 2019, ás 08h30min, na
Câmara Municipal. A reunião foi conduzida pela presidente do
Conselho a Sra. Ivonete Aparecida da Cruz que solicitou a mim
Geraldo Braga da Silva que lavrasse a ata. Explicou aos presentes que
a superintendente, vendo a necessidade das deliberações constantes no
edital, realizou a convocação. Desta forma passou a palavra para a
Senhora Izolda, que passou a relatar sobre o contido na Lei 839/2019,
Artigo 72. Disse que tomou conhecimento que houve a renuncia da
representante da Educação e também de seu suplente. Informou que
esteve na Secretaria e solicitou que a Secretária juntamente com a
Prefeita fizesse a substituição dos nomes, mas que até o momento não
teve resposta sobre as indicações. Pediu para que a Senhora presidente
se atentasse ao disposto na Lei e ao regimento do Estatuto. Solicitou
para que nas apreciações das prestações de Contas o Conselho emita
parecer sobre as mesmas. Na sequencia a presidente informou que a
mais de 03 (três) reuniões que a Senhora Maria da Penha,
representante dos aposentados e pensionistas não comparece. Diante
desta situação foi sugerido que seja realizado uma reunião com os
Beneficiários aposentados e pensionistas para escolha de um novo
representante, ficando sob a responsabilidade do IPECAN a
organização. Na sequencia foi informado pela superintendente que o
Tribunal de Contas está solicitando informações do Instituto para
posterior verificação in-loco que está prevista para a primeira semana
de dezembro de 2019. A superintendente expressou a preocupação em
que o IPECAN não estar atendendo todas as solicitações do TCE.
Disse que encontra muitas dificuldades por não ter uma equipe de
técnicos dentro de sua sede e também por parte de servidores do
ENTE. Explicou que para que as coisas aconteçam se faz necessário
um maior entrosamento entre ENTE e RPPS, mas que isso nem
sempre acontece. Conforme todos tem conhecimento, o custo para ter
uma equipe de técnicos para o RPPS é elevado, e que, na atual
situação sem receber aportes o Instituto não pode realizar esta
contratação. Após discussão desta pauta, conforme relatado pelos
presentes existe a necessidade de ter a disposição de forma parcial ou
integral de um servidor para a função de controlador. Uma sugestão
foi do ente através do Executivo realizar uma cedência com ônus para
o ente e ainda de um servidor se dispor a se capacitar e exercer esta
função de complexa responsabilidade. Na sequencia a Superintendente
falou sobre a necessidade de o IPECAN ter seu CÓDIGO DE ÉTICA.
Disse que juntamente com o Departamento Jurídico e Controladoria
foi elaborado uma minuta para ser apreciada. Distribuiu cópias para
apreciação. Após a leitura e as alterações necessárias, o mesmo foi
aprovado por unanimidade e será publicada sob forma de Resolução.
Na sequencia a Diretora Financeira do IPECAN a Senhora Solange
passou a falar sobre o orçamento para o ano de 2020. Disse que a
projeção da receita para as despesas administrativas (2%) é de
aproximadamente R$ 376.000,00 (trezentos e setenta e seis mil reais).
A projeção orçamentaria, conforme já realizado neste ano, será
considerado um valor superior na expectativa que o ENTE realize
repasses voluntário em forma de aportes conforme previsto na Lei
839/2019, Art. 63. Após apresentação dos números, passou a
distribuição por fichas, conforme descrito no ano de 2019. Após este
momento, sem objeção a proposta orçamentaria foi aprovada pelo
Conselho e seguirá para a Prefeitura Municipal para que Conste do
LOA 2020, que será provada pelo legislativo. Na sequencia a
Superintendente falou da necessidade que os conselheiros têm de se



capacitarem e realizarem as certificações podendo ser CGRPPS ou
CPA 10. Disse que essa meta está inserida no plano de ação e que para
desempenho das funções de conselheiros isso é de suma importância.
Falou sobre um curso Gestão Atuarial que ira acontecer em Porto
Velho/RO nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, curso este
promovido pelo IPERON. A Presidente juntamente com a
Superintendente expressaram as dificuldades encontradas. A
presidente relatou da grande demanda de atividades que os membros
dos conselhos possuem em suas funções do dia a dia. A
superintendente frisou a importância e a responsabilidade do conselho
diante do IPECAN. Sugeriu para que a presidente passe a convocar
seus conselheiros de forma mensal desta forma utilizariam o tempo
para discussões, estudos e acompanhamentos dos atos do RPPS. Na
sequencia ficou acordado que será realizada no dia 04 de dezembro
uma reunião extraordinária para traçar as metas para 2020 e também
para que o Conselho participe do Encontro com os aposentados e
Pensionistas. Nada mais a ser tratado a presidente solicitou que fosse
feita a leitura da ata. Após a aprovação, às 11h30min, a reunião foi
encerrada e segue assinada por mim, pela Presidente do Conselho e
demais pessoas que participaram desta reunião.
 
GERALDO BRAGA DA SILVA
Secretário do Conselho
 
IVONETE APARECIDA DA CRUZ
Presidente do Conselho

Publicado por:
Izolda Madella

Código Identificador:35951EF2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
de Rondônia no dia 20/11/2019. Edição 2591
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/


