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CONSELHO FISCAL
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
ATA 004/2021
Ata de Reunião Ordinária, realizada aos 12(doze) dias do mês
de abril do ano de 2021, ás 09h00min, na Sede do IPECAN.
Estavam presentes os membros deste conselho Sidney Alves
Vieira, Maria Verônica de Oliveira Assis e Izolda Madella. A
presidente Maria Verônica de Oliveira Assis cumprimentou a
todos e deu inicio a reunião. Apresentou o oficio nº 31/2021 do
IPECAN, datado de 12/04/2021 que apresenta o relatório de
receitas e despesas do mês de fevereiro de 2021. Conforme
consta as receitas de fevereiro são de R$ 619.785,69,
acumulando no exercício o montante de R$ 855.465,83. As
despesas previdenciárias (aposentadoria e pensão) pagas no
período são de R$ 122.702,07, não apresentando grandes
variações comparadas com o mês de janeiro/2021. As despesas
administrativas do mês de fevereiro foram de R$ 11.318,94.
Foi relatado no oficio 31 do IPECAN, pelo Superintendente
que não constam débitos em atraso referente às contribuições
previdenciárias de 2021. Referente aos parcelamentos de 2017
foi relatado que constam em aberto aproximadamente R$
263.767,15 (duzentos e sessenta e três mil, setecentos e
sessenta e sete reais e quinze centavos). Dos parcelamentos de
2018 não constam débitos atrasados. Assim, a presidente disse
que não recebeu nenhuma informação sobre a cobrança
encaminhada ao executivo através do oficio nº 003 protocolado
em 18/03/2021 que se refere à solicitação de providencias para
regularização dos pagamentos das parcelas atrasadas dos
termos de 2017. Quanto ao oficio 002/2021 encaminhado a
Superintendência deste RPPS, disse que não obteve resposta e
nem mesmo as informações solicitadas no oficio e relatadas na
Ata 003 deste Conselho. Relatou que indagou o
Superintendente Rafael Augusto e o mesmo disse não ter
conhecimento do solicitado e pediu até a próxima reunião
Ordinária a ser realizado no dia 13/05/2021 para prestar os
esclarecimentos. Assim, este conselho aguardará até a próxima
reunião os esclarecimentos referentes às contribuições dos
servidores cedidos e as demais informações solicitadas e
relatadas nas atas anteriores deste conselho. Ficou definido que
será solicitado que o Instituto providencie junto a Assessoria
Previdenciária um treinamento/capacitação para os membros
deste conselho. Assim, conclusas as análises dos relatórios
apresentados e nada mais a ser tratada 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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