ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE
RONDÔNIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
ATA 002-2021/CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO DELIBERATIVO
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019)
ATA 002/2021
Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
realizada aos 02 ( dois ) dias do mês de março do ano de 2021,
ás 08h30min, na sede do IPECAN. A reunião foi conduzida
pela Srª Ivonete Aparecida da Cruz, Superintendente do
IPECAN. A reunião foi convocada pela Srª Ivonete Aparecida
da Cruz. A Superintendente cumprimentou a todos, momento
que falou sobre os motivos de estarem reunidos, sendo:
Solicitação para mudanças na Lei 839/2019 art. dos Conselhos;
Solicitação de deliberação sobre o pagamento da diferença
salarial da servidora Maria Idalina; reativar o convênio para
realização de consignado em folha aos aposentados e
pensionistas; definição do secretário do Conselho; e assinatura
do Relatório de gestão do Conselho Deliberativo. Ficando
acordado com o Conselho a solicitação da mudança da Lei para
que ocorra Assembleia para eleição dos membros do Conselho,
devido a falta de indicação de servidores para fazerem parte do
conselho pelos Sindicatos. Ficou acordado que seja feito o
pagamento de diferença salarial corrigida da servidora Maria
Idalina conforme o Processo nº 063/2012. Ficou acordado em
reativar o convenio para efetuar empréstimos consignados em
folha aos aposentados e pensionistas pelo Banco do Brasil.
Ficou definida a senhora Adriana Bolgenhagen para assumir a
função de Secretária do Conselho Deliberativo. Quanto ao
Relatório de Gestão do Conselho deliberativo ficou acordado
que até o dia 05/03/2021 os membros efetuem a assinatura no
mesmo e entregue perante esse Instituto.
Nada mais a ser tratado, às 09:35 horas, encerra-se esta
reunião, que segue nesta ata a assinatura dos presentes
juntamente com a lista de presença em anexo .
THIAGO MOREIRA BORGES
Presidente
ADRIANA BOLGENHAGEN
Secretária
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