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CONSELHO FISCAL
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
 
ATA 002/2021
Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, realizada
aos 02(dois) dias do mês de março do ano de 2021, ás
10h00min, na Sede do IPECAN. Estavam presentes os
membros deste conselho sendo Sidney Alves Vieira, Maria
Veronica de Oliveira Assis e Izolda Madella. O Presidente
Senhor Sidney, alegando problemas de ordem pessoal
renunciou o cargo de presidente manifestando a vontade de
somente ser membro do Conselho. Assim, os presentes
aclamaram para a presidência a Senhora Maria Veronica de
Oliveira Assis e para assumir a função de Secretária Izolda
Madella e ficando como membro o senhor Sidney Alves Vieira.
Na sequencia a presidente passou a conduzir os trabalhos em
que realizou a leitura da Ata 001/2021. Após a leitura a mesma
disse não concordar com algumas informações prestadas pela
superintendente Senhora Ivonete Aparecida da Cruz. Assim,
solicitou que fosse feita uma nova análise das informações
constantes no oficio nº 001/2021 de 12/02/2021 e nos
demonstrativos de receitas e despesas do ano de 2020
encaminhado aos Conselhos. Conforme relato feito pela
Superintendente haveria um saldo que seria utilizado como
reserva dos 2%. Assim, de posse das informações, passamos a
analisar e verificamos que no orçamento previsto para 2020
constava o valor de R$ 449.200,00(quatrocentos e quarenta e
nove mil e duzentos reais). O realizado no período a titulo de
2% foi de somente R$ 380.623.96, (trezentos e oitenta,
seiscentos e vinte e três mil e noventa e seis centavos)
conforme consta no Processo administrativo nº082/2019. Após
esta nova análise este conselho verificou que existem
divergências entre os valores relatados no oficio de nº
001/2021 apresentado pela superintendente ao Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal em 12 de fevereiro de 2021.
Ainda foi verificado que as despesas da obra de ampliação do
IPECAN no valor de R$ 43.685,43 foram pagas, conforme
relatórios de 2020 com reserva de anos anteriores com recursos
de uma conta distinta. Assim, foi acordado entre os presentes
que serão solicitados que a superintendente faça um novo
levantamento para confirmação das informações relatadas uma
vez que foram apontadas estas divergências e que todas estas
informações devem constar no relatório de gestão que fazem
parte da prestação de contas do ano de 2020. Em tempo foi
verificado que a mesma não relatou os restos a pagar lançados,
assim, deve a mesma verificar para que sejam feitos os
cancelamentos dos empenhos daquele período. Na sequencia
foi abordado o tema referente à vaga que consta em aberto no
Conselho Deliberativo, bem como o parecer emitido pelo
Assessor Jurídico Senhor Jean Noujain Neto e as justificativas
para que haja a indicação por parte da Superintendência e dos
Conselheiros. Registramos aqui que não concordamos com esta
estratégia, pois não houve publicidade de que a vaga estava em
vacância, houve apenas um oficio em 14/01/2021 encaminhado
as entidades sindicais, no entanto, não havia vacância de
03(três) vagas, ou seja, o oficio não contem clareza. Conforme
verificamos, através das portarias, constava em aberto naquela



data apenas as vagas do SINTERO. Assim, solicitamos que
haja mais clareza por parte da Gestora do IPECAN bem como
que proporcione tempo para que as medidas corretas para
indicação sejam adotadas, principalmente com publicidade não
só em sites oficiais, mas que faça a divulgação e os
esclarecimentos. Nesta era tecnológica, todas as secretarias
possuem grupos de funcionários com boas lideranças que
podem auxiliar neste processo de divulgação, pois, o
INSTITUTO não pertence somente a um servidor, mas a todos
os que pra ele contribuem aguardando o beneficio futuro. Na
sequência após analise da Portaria 027/2020 do IPECAN foi
verificado que apenas está vago o cargo que era ocupado pela
Senhora Ivonete Aparecida da Cruz e que a mesma era
representante eleita pelos Servidores da Educação. Seguindo
este raciocínio, este conselho entende e orienta para que um
novo documento seja encaminhado ao SINTERO e que o
mesmo possua mais clareza para que as medidas sejam
adotadas de forma a preencher esta vaga de acordo com a Lei
839/2019. Seguindo com a demanda, fomos informados que o
Presidente do Conselho Deliberativo é o Senhor THIAGO
BORGES. Registramos aqui que de acordo com nosso
entendimento, existe uma incompatibilidade de interesses nas
duas funções assumidas pelo mesmo, considerando estar
ocupando o cargo de Controlador do Instituto de Previdência.
Diante disso, solicitamos que a superintendente solicite um
Parecer previdenciário e jurídico sobre o fato relatado. Quanto
ao calendário de reuniões ficou aprovado que as reuniões
ordinárias seguirão as datas: 11/03/2021; 08/04/2021;
13/05/2021; 10/06/2021/ 08/07/2021; 12/08/2021; 09/09/2021;
14/10/2021; 11/11/2021; 09/12/2021, as quintas-feiras, às 09
horas na sala de reuniões do IPECAN. .Após estes relatos, será
encaminhada esta ata a superintendente para que tenha ciência
dos apontamentos e possa realizar as análises pertinentes e
tomar as devidas providencias. Os esclarecimentos podem ser
relatados na reunião ordinária de 11/03/2021. Nada mais a ser
tratada, às 11h30min a reunião foi encerrada com a leitura e
aprovação desta ata que segue assinada por mim, Izolda
Madella, secretaria deste Conselho e pelos demais presentes.
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