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ATA 003/202 - CONSELHO FISCAL

 
CONSELHO FISCAL
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
ATA 003/2022
Ata de Reunião Ordinária realizada aos 10 (dez) dias do mês de março
do ano de 2022, às 08h00min, na Sede do IPECAN. Reuniram-se os
membros deste Conselho, sendo: Izolda Madella, Claudio de Paula
Silva e Sidney Alves. O Superintendente, Senhor Rafael Augusto
Soares da Cunha, participou da presente reunião, onde informou aos
membros deste Conselho estar encontrando dificuldades quanto ao
acesso às informações, junto ao sistema, que seriam apresentadas
nesta reunião ordinária para que pudessem ser apreciadas. Assim
sendo, o Superintendente informou que irá convocar reunião
extraordinária onde apresentará via ofício as informações
concernentes ao orçamento das receitas de janeiro e fevereiro de 2022,
bem como o terceiro quadrimestre de 2021 e demais informações
previdenciárias. O Senhor Rafael disse que as devidas correções nas
divergências constantes no OFÍCIO nº 34/2022/INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA-IPECAN/PMCNRO foram feitas e também
constarão em ofício a ser apresentado na reunião extraordinária que
será convocada, uma vez que tais informações previdenciárias em
questão fazem parte também do terceiro quadrimestre/2021. A pedido
do Superintendente do instituto, este Conselho aprovou um novo
cronograma de reuniões ordinárias para datas mais próximas do final
do mês, majoritariamente após o dia 20 (vinte) de cada mês. O
Conselho Fiscal reitera o pedido de que o instituto faça o
levantamento dos valores das contribuições, dos juros e multas não
recolhidos no decorrer de 2021, para que este Conselho possa analisar.
 
Nada mais a ser tratada, a reunião foi encerrada com a leitura e
aprovação desta ata que segue assinada por mim, Izolda Madella,
secretária deste Conselho e pelos demais presentes.
 
IZOLDA MADELLA
Secretária
 
CLAUDIO DE PAULA SILVA
Presidente do Conselho
 
SIDNEY ALVES
Membro
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