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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

CONSELHO DELIBERATIVO ATA 001-2023

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
realizada aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro do ano de
2023, ás 08h30min, na sala de reuniões do INSTITUTO DE
PREVIDENCIA – IPECAN. Reuniram-se os membros do
Conselho Deliberativo: Edson Gonçalves da Silva, Kelly
Daiane Gavenda, Marinalva Gomes da Silva, Edimarcia
Lauback da Silva e Valmira Berkembrock Inácio e os membros
do Conselho Fiscal: Claudio de Paula Silva e Maria Verônica
de Oliveira Assis. A reunião foi conduzida pela
Superintendente que leu o Edital de Convocação
004/2023/IPECAN de 06 de fevereiro que trazia como pauta
assuntos administrativos do RPPS. Deu inicios aos trabalhos e
protocolou aos presidentes um relatório de denuncia
encaminhado ao Conselho Deliberativo e Fiscal pela empresa
Eficaz em desfavor a empresa Activa. O relatório será
analisado pelos conselheiros na próxima reunião. Em
continuidade foi falado sobre o Pró-Gestão, informado que o
termo de adesão foi firmado em 12/2022 momento que pediu a
colaboração de todos para atingimento das metas e certificação.
Na sequencia a Superintendente solicitou que fossem traçadas
metas previdenciárias para 2023 e apresentadas até o dia 20
(vinte) de fevereiro, para elaboração do cronograma de
atividades para o ano de 2023. Solicitou também que os
conselhos analisassem a Portaria 1467/2022 nos itens que
tratam das atribuições dos conselhos e realizassem a revisão do
regimento e que o mesmo estivesse em consonância também
com o Manual do pro Gestão que possui pontos específicos de
Conselhos. Em seguida foi apresentado o oficio nº
016/2023/SEMAD, o qual solicita alteração de pagamento dos
parcelamentos com os recursos retidos do FPM (Fundo de
Participação dos Municípios) ao invés de fazer o pagamento
das parcelas que ainda iram vencer, que o valor disponível seja
abatido nos parcelamentos de menor valor, a fim de quitá-los.
Esclareceu que isso não irá alterar o valor da retenção, apenas a
forma de alocação, uma vez que já estão sendo quitadas
parcelas de agosto/2023. Analisando que este procedimento
não trará prejuízo ao Instituto os conselheiros presentes
aprovam a alteração. Dando sequencia na pauta da reunião foi
solicitado que os conselhos se façam presente na reunião dia 14
de fevereiro para tratar da reformulação da Lei nº 839/2019,
juntamente com o consultor previdenciário. Solicitou também
que os conselhos lessem a Portaria 1467/2022e que dessem
atenção especial aos artigos que tratam de suas
funções/atribuições dos conselhos e realizassem a revisão do
regimento e que o mesmo estivesse em consonância também
com o manual do Pro Gestão que possui pontos específicos
para conselhos. Na sequencia abordou o tema das Certificações
e solicitou que os membros que ainda não possuem certificação
providenciem, uma vez que o Instituto esta a disposição para
todo o suporte necessário. Na sequência a Superintendente
protocolou para os dois conselhos a Prestação de Contas do ano
de 2022, relatada através do oficio nº 012/IPECAN/2023,
assim, passou a explicar todos os pontos. Pediu para que cada
conselho realizasse, na próxima reunião a análise, emitindo
assim o parecer. Findando a pauta do Edital 004/2023,
agradeceu a presença de todos ,dispensou os membros do
Conselho Fiscal e passou a palavra ao Senhor Edson Gonçalves
para que continuasse a reunião somente com o Conselho
Deliberativo para cumprimento do Edital 005/2023 sendo:
Elaboração do cronograma de reuniões para o ano de 2023.
Outros assuntos de Interesse do Conselho Deliberativo. Com a
palavra, pediu sugestões aos presentes para discussão das datas
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para as reuniões que são de forma bimestral definida para: 16
de fevereiro; 20 de abril; 15 de junho; 17 de agosto; 19 de
outubro; 14 de dezembro, sempre as quintas-feiras ás
08h30min. A Prestação de Contas relatada no oficio nº
012/2023/IPECAN e também a denuncia da empresa Eficaz
Consultoria e Assessoria ocorrerá no dia 16 de fevereiro. Nada
mais a ser tratado, às 11h00min, encerra-se a reunião. A
presente ata segue assinada por mim Kelly Daiane Gavenda
secretaria do Conselho Deliberativo e pelo Presidente Edson
Gonçalves da Silva. Os demais presentes assinam em lista de
presença em anexo. 
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