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CONSELHO DELIBERATIVO
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019)
 
ATA 003/2022
 
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo realizada aos 20
(vinte) dias do mês de abril do ano de 2022, ás 09h15min, na sala de
reuniões do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA – IPECAN/PMCNRO.
Reuniram-se os membros deste Conselho, sendo: Luciene Fernandes
Gonçalves Kelly Daiane Gavenda, Edson Gonçalves da Silva e
Ednelson de Oliveira Moreira, Sob a presença do Superintendente Sr
Rafael Augusto Soares da Cunha, onde o mesmo apresentou o oficio
075/2022/IPECAN referente à prestação de contas de janeiro a março
de 2022, com a leitura do ofício observamos que até o mês de março o
Instituto obteve uma receita orçamentaria de R$ 2.843.555,24 sendo
25,54% estando acima da média acumulada para o período. O Instituto
possui até o mês de março de 2022 o valor disponível nas contas do
IPECAN de R$ 38.082.382,65 aplicados na Caixa Econômica e no
Banco do Brasil, valor total informado acima incluso a rentabilidade
dos investimentos referente ao primeiro trimestre que mesmo não
atingindo a meta estipulado até período informado o Instituto
rentabilizou no acumulado rendimentos positivos, entendemos que
mesmo com as quedas dos números de casos de covid-19 ainda
estamos passando por um momento difícil do mercado financeiro com
aumento da inflação, guerra entre Rússia e Ucrânia, lockdown na
China. Quanto ao repasse previdenciário mensal e aos parcelamentos
até o mês de março de 2022 o ente não possuía nenhum debito em
atraso com este Instituto. Ainda em análise ao relatório apresentado
constatamos que as despesas administrativas e aposentadoria
encontram-se dentro do limite de gasto previsto até o momento, no
entanto as despesas com pagamentos do benefício de pensão
encontram-se um pouco acima do previsto do estimativo mensal. Foi
informado também que o projeto de lei que altera a forma de cálculo
da taxa de administração foi aprovado na Câmara municipal para uso
a partir de 2023, aprovando com limite máximo de 3,6%. Nada mais a
ser tratado, às 10h20min, encerra-se esta reunião, que segue nesta ata
a assinatura dos presentes juntamente com a lista de presença em
anexo.
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