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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 001-2023.

Ata de reunião extraordinária, realizada no dia 19 (dezenove)
do mês de janeiro de 2023, às 07h30min, na sede do IPECAN.
A reunião foi conduzida pelo presidente, o Senhor Claudio de
Paula, que cumprimentou a todos e na sequência pediu para
que a Superintendente fizesse a prestação de contas referente a
Analise da Prestação de Contas de dezembro de 2022 no qual a
mesma mencionou que será apresentada em fevereiro de 2023,
pois até a presente data não foi concluído o fechamento pelo
departamento de contabilidade. Em seguida os membros do
Conselho Fiscal elaboraram o cronograma de reuniões para o
ano de 2023, definindo nas seguintes datas: 15/02/2023;
22/03/2023; 19/04/2023; 17/05/2023; 21/06/2023; 19/07/2023;
23/08/2023; 20/09/2023; 18/10/2023; 22/11/2023; 20/12/2023,
sempre com inicio às 07h30min horas na sala de reuniões do
IPECAN. Foi explanados assuntos de interesse do RPPS e
revisão do Regimento do Conselho Fiscal.Na sequência, foi
dito que os relatórios de investimentos e demais publicações
deste Instituto podem ser apreciados pelo Sistema Eletrônico
de Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), em
www.camponovo.ro.gHYPERLINK
"http://www.camponovo.ro.gov.br/ipecan"ov.br/ipecanpelo
respectivo banner exposto no sítio eletrônico do IPECAN ou
diretamente em
http://transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia/index.php
e os processos do RPPS podem ser acessados pela Plataforma
do Eproc (http://eproc.camponovo.ro.gov.br:5658/eproc/.) com
log-in e senha individual. Nada mais a ser tratada, às
12h00min, a reunião foi encerrada com a leitura da presente ata
que segue assinada por mim, Beatriz de Oliveira Cardoso, e
pelos presentes.
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