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ATA 002/2020
Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada aos
09(nove) dias do mês de julho do ano de 2020, ás 08h00min,
na Sede do IPECAN. Estavam presentes os Membros do
Conselho Fiscal Sidney Alves Vieira, Marinalva Gomes da
Silva e Maria Veronica de Oliveira Assis, nomeados pela
portaria nº 017/2020 –IPECAN. A reunião foi conduzida pela
Superintendente que informou que estavam presentes
cumprindo o cronograma de Reuniões. Relatou que não houve
reuniões nos meses de março, abril, maio e junho devido aos
decretos da COVID 19. Explicou que estavam retomando as
atividades e que a partir deste mês as atividades seguirão o
cronograma. Na sequencia informou que precisavam, entre os
presentes escolherem o Presidente e o Secretario para
assumirem e conduzirem o Conselho. Após discussão ficou
definido que a Presidência será assumida pelo Senhor Sidney
Alves Vieira, a Secretaria será Marinalva Gomes da Silva e
membro a Senhora Maria Veronica de Oliveira Assis. Na
sequencia o presidente passou a leitura do regimento em que os
membros sugeriram algumas alterações. Após os devidas
mudanças, o novo regimento foi assinado pelos presentes e
passa a valer a partir desta data. Seguindo a ordem do dia
solicitou que a Superintendente apresentasse a prestação de
contas. Com a palavra, passou a relatar as informações contidas
no oficio nº 097/2020, distribuído aos membros para ciência.
Explicou que as informações de cunho contábil podem ser
verificadas nos balancetes e também no Portal da
transparência. Foi informado que a Contabilidade pede
30(trinta) dias para fazer o fechamento do mês anterior, por
isso, algumas informações se referiam a maio de 2020. Relatou
que nesta data não há contribuições em atraso referente às
Contribuições Previdenciárias-segurado e patronal. Informou
que os atrasos de Dezembro foram recolhidos em 01/07/2020.
Disse que de 2020, os recolhimentos estão sendo realizados
dentro dos prazos. Relatou pendencias apenas nos
parcelamentos de 2017, que são os judicializados com retenção
de 15% do FPM. Informou que em 30/05/2020 o IPECAN
possuía em contas Investimentos Caixa e Banco do Brasil R$
23.319.330,84. Informou que os relatórios serão encaminhados
no e-mail do Conselho. Após a explanação e entendimento dos
tópicos contidos no oficio referente a prestação de contas, o
Presidente pôs a pauta em votação e a mesma foi aprovada sem
objeção. Após este momento a Superintendente passou a falar
sobre o Pró-Gestão. Disse que mesmo não havendo
necessidade de adesão, os RPPS devem seguir o contido no
referido manual para assim atenderem as boas praticas de
governança do setor Público. Solicitou aos Conselheiros que
façam os estudos para obterem a certificação CPA-10 ou
CGRPPS. Na sequencia foi informado que são encaminhados
no e-mail conselhofiscalipecan@gmail.com as informações
sobre investimentos, relatórios contábeis e outros relatórios
feitos por este RPPS. Nada mais a ser tratado, as 11:40 minutos
a reunião foi encerrada. A presente ata segue assinada por mim,
Marinalva Gomes da Silva e pelos demais presentes nesta
reunião.
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