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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

ATA 001/2020 CONSELHO DELIBERATIVO

 CONSELHO DELIBERATIVO
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
 
ATA 001/2020
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo realizada aos 05
(Cinco) dias do mês de fevereiro do ano de 2020, ás 08h00min, na
Câmara Municipal. A reunião foi conduzida pela Srª Ivonete
Aparecida da Cruz, Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto
de Previdência Social de Campo Novo de Rondônia - IPECAN, com a
presença da Superintendente do Instituto, Sra. IZOLDA MADELLA,
Sr. ANDERSON, Consultor Previdenciário do Instituto, (IPECAN) e a
participação do membro do Conselho Fiscal Sr. SIDNEY ALVES,
além dos demais membros deste conselho. Na sequencia foi passado à
palavra para superintendente que iniciou sua fala desculpando-se
devido ao fato de não poder apresentar a prestação de contas pelo fato
de ainda não estar concluída, deixando desde já a data do dia
28/02/2020, às 08h00min na Câmara Municipal, para ser apresentada
em reunião extraordinária. Ressaltou a importância de retomarmos as
atividades e programações para 2020, as quais são exigências do TCE.
Passando a palavra para o Sr. Anderson que ressaltou vários pontos
importantes que terão que ter atenção especial neste 1º semestre de
2020, começando pela Reforma da Previdência com base na emenda
constitucional 103/19, afirmando que o auxílio doença será
definitivamente responsabilidade do poder executivo; Previsão do
aumento da alíquota de contribuição previdenciária para 14%,
passando á valer a partir da regularização legal com prazo máximo até
31/07/2020. Sugeriu também que o Cálculo Atuarial seja feito após a
adequação legal acima citada. Falou também da obrigatoriedade da
certificação dos conselheiros, com base na Lei 13.846, pois o Instituto
estará buscando meios para capacitá-los afim de que todos se
certifiquem. Destacou a retomada das atividades de planejamentos
estratégicos e planos de ação que serão desenvolvidos em conjunto
com os conselhos e o poder executivo. Nada mais a ser tratado, às
09h30min, eu Geraldo Braga da Silva, secretario deste conselho,
lavrei a presente ata, que, segue assinada por mim e pela Presidente
deste Conselho. Os demais presentes assinam em Lista que segue
anexa.
 
GERALDO BRAGA DA SILVA
Secretario
 
IVONETE APARECIDA DA CRUZ
Presidente do Conselho
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