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CONSELHO DELIBERATIVO
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019)
 
ATA 005/2021
 
Ata de Reunião ordinária do Conselho Deliberativo realizada
aos 10 (dez) dias do mês de agosto do ano de 2021, ás
09h00min, na sala de reuniões da Câmara Municipal. A
reunião foi conduzida pelo Sr. Edson Gonçalves da Silva,
Presidente Interino. O Presidente cumprimentou a todos,
momento que falou sobre o ofício nº 142/2021/INSTITUTO
DE PREVIDENCIA-IPECAN/PMCNRO que trata sobre
informativos de despesas/receitas e demais assuntos deste
Instituto dos meses de maio, foi entregue uma cópia do oficio a
cada membro do Conselho que estava presente, em analise ao
ofício apresentado a esse Conselho pedimos que no item 2 –
Resumo Orçamentário das receitas, sejam detalhadas as
receitas, no item 2.1 Demonstrativo mensal das receitas até
30/06/2021, solicitamos informação de qual o motivo da
receita estar menor no mês de junho, no item 7 – Relação de
processos de junho 2021, solicitamos informações de por qual
motivo o auxílio doença do senhor Genivaldo Camilo da Costa
consta nessa relação. O Senhor Superintendente em seu Oficio
nº 142/2021/INSTITUTO DE PREVIDENCIA-
IPECAN/PMCNRO apresenta além dos informativos citados
acima uma informação de que no dia 10 de agosto de 2021
haverá apresentação do segundo relatório de investimento
trimestral que será apresentado pelo consultor financeiro da
empresa Infinity investimentos, e que será deliberado conforme
determina o Art. 3 da Portaria 519/2011. Este Conselho decide
ainda por solicitar que os informativos apresentados pelo
Superintendente sejam mensalmente e saber da possibilidade
de serem feitas as reuniões mensais intercalando entre uma
reunião ordinária e a outra extraordinária, para melhor
acompanhamento dos informes deste Instituto. Nada mais a ser
tratado, às 10h45min, encerra-se esta reunião, com a leitura e
aprovação desta ata que segue assinada por mim, e os demais
membros presentes assinatura na lista de presença em anexo.
 
EDSON GONÇALVES DA SILVA
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