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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE

RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 

ATA 011/ CONSELHO FISCAL

 
CONSELHO FISCAL
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
ATA 011/2021
Ata de Reunião Ordinária realizada aos 11 (onze) dias do mês
de novembro do ano de 2021, ás 09h00min, na Sede do
IPECAN. Reuniram-se os membros deste Conselho, sendo:
Izolda Madella, Claudio de Paula Silva e Maria Verônica de
Oliveira Assis em substituição ao conselheiro Sidney Alves
Vieira, que estava de quarenta e deu aviso prévio no grupo do
conselho via WhatsApp. Sob a presidência do Senhor Claudio
de Paula Silva, os trabalhos foram conduzidos e o mesmo
passou a leitura do ofício 231/2021/IPECAN encaminhado
pelo Superintendente que relatou as informações
previdenciárias com referencia a setembro/2021. Conforme
consta o valor disponível nas contas do IPECAN até
30/09/2021 era de R$ 33.427.162,93 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 até
30/09/2021 R$ 6.427.395,47 sendo aproximadamente 68,85%
da estimativa para o exercício. Referente às contribuições
previdenciárias dos segurados e patronal/2021 foi informado
que não há débitos em atraso. Quanto aos parcelamentos de
2017 e 2018 foi relatado que ambos estão com as parcelas em
dias, não tendo valores parcelados em atraso. Em referência
aos servidores cedidos para outros entes, foram identificadas
suas respectivas contribuições, inclusive as do senhor
MARCONI EDISON B. SANTANA. Porém, não ficou
esclarecida a exatidão das contribuições do senhor Marconi
quanto aos juros cobrados, visto que houve atraso no
recolhimento. Assim, solicitamos que a Superintendência
apresente essas informações a este Conselho Fiscal na próxima
reunião ordinária. Conforme havia sido pedido através do
Ofício 011/2021 de 22/10/2021, participaram desta reunião
ordinária o Senhor TALLES EDUARDO DOS SANTOS,
Controlador do Instituto, bem como a Senhora LUCIENE
FERNANDES, Presidente do Conselho Deliberativo, onde
tratamos acerca das aposentadorias por invalidez que foram ou
venham a ser pedidas de início ou a posteriori por meios.
Então, discorremos sobre a importância de o instituto
acompanhar sempre de perto e de forma minuciosa a esses
pedidos de aposentadoria feitos por via jurídica. Isto leva este
Conselho a reforçar a orientação à sua Superintendência de que
o Instituto busque formas jurídicas para contestação dos já
mencionados pedidos, quando judiciais, através de sua
assessoria jurídica, a fim de minimizar o impacto aos cofres do
Ipecan em razão das concessões de benéficos. Também
orientamos a Superintendência que avalie quanto à
possibilidade de se buscar um assessoramento jurídico que atue
em concomitância ou não ao que já é feito atualmente. Nada
mais a ser tratado, 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.
 
IZOLDA MADELLA
Secretaria
 
CLAUDIO DE PAULA SILVA
Presidente do Conselho
 
MARIA VERONICA DE O. ASSIS
Membro dO Conselho
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