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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 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS
DELIBERATIVO E FISCAL REALIZADA NO DIA 19 (DEZENOVE) DO

MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2022, INICIADA AS 13H30MIN NA SEDE
DO IPECAN

 
ATA 001/2022
Ata da Reunião Extraordinária conjunta dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal realizada no dia 19 (dezenove) do mês de
janeiro do ano de 2022, iniciada as 13h30min na sede do
IPECAN. Foi apresentado pela presidente do conselho
Deliberativo Sra. Luciene Fernandes a situação referente ao
processo nº 084/2021 que diz respeito à denúncia da Empresa
Eficaz Consultoria e Assessoria contra a Empresa Inove
Consultoria Atuarial e Previdenciíaria. Foi dito pela Presidente
Sra. Luciene Fernandes que o posicionamento do jurídico do
Instituto sobre a denúncia contra a Inove não havia sido
alterado, pois, em novo despacho junto ao processo, reintera o
que já havia afirmado no primeiro, que data de 06/12/2021,
assinado eletronicamente pelo advogado Jean Noujain Neto.
Sendo assim, foi lido para o os membros de ambos os
conselhos que o parecer jurídico permanece contra a uma
recisão unilateral de contrato com a Inove, pois não encontra
elementos suficientes para tal medida, bem como seria um
equívoco proceder à recisão. Diante disto, a decisão foi
unânime por todos presente na reuniao, pelo fato de o jurídico
possuir a competência de guiar e recomendar as tomadas de
decisão deste instituto de previdência, devemos seguir seu
posicionamento feito em despacho, sendo, portanto, o de não
recisão unilateral de contrato com a Inove Consultoria Atuarial
e Previdênciária. Lembrando, contudo, que em caso de futuros
erros ou eventuais descumprimentos do contrato nº 006/2021, a
empresa será advertida e notificada e caso persista será feito a
rescisão contratual e aplicação das penalidades previstas no
edital. Ainda assim, pedimos ao Superintendente que advirta
formalmente a Inove em razão dos erros que deram ensejo à
denúncia contra ela por parte da Eficaz. Nada mais a ser
tratado, a reunião foi encerrada as 15h com a leitura e
aprovação desta ATA que segue assinada por min, Francieli de
Ariquemes Paim de Lima, secretária deste Conselho
Deliberativo, pelo Claudio de Paula Silva, Presidente do
Conselho Fiscal e pelos demais conselheiros presentes.
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