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(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019)
 
ATA 003/2021
 
Ata de Reunião ordinária do Conselho Deliberativo realizada
aos 13 (treze) dias do mês de abril do ano de 2021, ás
08h30min, na sede do IPECAN. A reunião foi conduzida pelo
Sr. Rafael Augusto Soares da Cunha, Superintendente do
IPECAN. O Superintendente cumprimentou a todos, momento
que falou sobre a saída da Sra. Ivonete Aparecida da Cruz do
cargo de superintendente e que a partir de abril o mesmo
assumiu o cargo, agradeceu ao conselheiro Sr. Talles Eduardo
pela permanência no conselho, e após apresentou o ofício nº
32/2021/INSTITUTO DE PREVIDENCIA-
IPECAN/PMCNRO que trata sobre informativos de despesas,
receitas e demais assuntos deste Instituto, foi entregue uma
cópia do oficio a cada membro do conselho que estava
presente, para que os mesmos pudessem analisar o contido no
mesmo, o Senhor Superintendente informou que durante o mês
de fevereiro não houve concessões de benefícios somente
pedidos e uma determinação judicial de concessão do benefício
de aposentadoria por invalidez da Srª Marlene R. Marinch, e
que os mesmos serão concedidos em março, pois, é quando os
processos serão finalizados e também informou aos
conselheiros sobre os valores de repasses recebidos por parte
da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia os quais
estão constantes no oficio acima mencionado, informou ainda
que irá marcar uma reunião com o chefe do executivo para
protocolar um oficio e esclarecer a importância da quitação dos
débitos referente aos parcelamentos que constam em aberto
referente aos termos de 2017. 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.
 
ADRIANA BOLGENHAGEN
Secretaria
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