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MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 

ATA 008/2021

 
CONSELHO FISCAL
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
ATA 008/2021
Ata de Reunião Ordinária, realizada aos 10(dez) dias do mês de agosto
do ano de 2021, ás 09h00min, na Sede do IPECAN, reuniram-se os
membros deste Conselho sendo Maria Verônica de Oliveira Assis,
Izolda Madella e Claudio de Paula Silva. A presidente a Senhora
Maria Veronica deu inicio a reunião apresentando o oficio nº 142/2021
do IPECAN que trata da prestação de contas do mês de junho de 2021.
Conforme consta o valor disponível nas contas do IPECAN até
30/06/2021 era de R$ 31.920.767,26 aplicados na Caixa Econômica e
no Banco do Brasil. Do orçamento estimado em R$ 9.335.151,87 para
o ano de 2021, foi realizado no primeiro semestre o total de R$
4.150.100,69 sendo aproximadamente 44,45 % da estimativa para o
exercício. Referente às contribuições previdenciárias segurados e
patronal foi informado que não há débitos em atraso até a data de
30/06/2021. Quanto aos parcelamentos de 2017 e 2018 foi relatado
que ambos estão com as parcelas em dias , não tendo valores
parcelados em atraso. Em referencia aos servidores cedidos para
outros entes, foi relatado que existem algumas pendencias de repasses
e que o ente já foi notificado para que tome as providencias. Desta
pauta, este conselho definiu que encaminhará ao Executivo um ofício
para que o mesmo tome as providencias a fim de evitar prejuízos
financeiros a este RPPS. Quanto às informações solicitadas na ata
007/201 deste conselho o Superintendente informou verbalmente que
esta fazendo os relatórios e que serão apresentados na próxima reunião
deste conselho. Na sequencia a Presidente alegou problemas pessoais
e renunciou o cargo de presidente, dispondo-se a continuar a fazer
parte do conselho sem a atribuição. Após discussão o Senhor Claudio
de Paula Silva foi aclamado presidente deste conselho passando a
assumir as funções a partir desta data. 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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