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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo realizada
aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro do ano de 2023, ás
08h30min,  na  sala  de  reuniões  do  INSTITUTO  DE
PREVIDENCIA – IPECAN/CNRO. Reuniram-se os membros
deste  Conselho,  sendo:  Edson  Gonçalves  da  Silva,  Kelly
Daiane  Gavenda,  Renata  de  Oliveira  Campos,  Marinalva
Gomes da Silva, Adriana Bolenhagen e Valmira Berkembrock
Inácio, para tratar sobre a Prestação de Contas referente ao ano
de 2022, conforme relatório de prestação de contas. A reunião
foi conduzida pelo Presidente do Conselho Deliberativo senhor
Edson, o qual cumprimentou a todos, momento em que fez a
leitura  detalhada  do  referido  oficio.  A  Superintendente  Sra.
Izolda  Madella  se  fez  presente  para  sanar  toda  e  qualquer
duvida  dos  conselheiros  sobre  as  informações  de  receitas  e
despesas  previdenciárias  e  administrativas  referente  ao  ano
citado.  Conforme  relatório  as  receitas  do  instituto  são
constituídas  por:  Contribuição  de  Servidores  ativos  14%
inclusive os cedidos; Contribuição Patronal 26,19% mais Custo
Suplementar de 4,16% totalizando 30,35%; Multas e Juros e
Recolhimento  fora  da  data;  Rentabilidade  de  Fundos  de
Investimentos;  Parcelamentos  e  Multas  e  Juros  dos
Parcelamentos. A Previsão Orçamentaria de Receitas para
2022  conforme  orçamento  era  de  R$  11.131.644,47  tendo
acumulado até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022, o valor
de  R$  12.949.366,48, realizado  a  maior  com  valor  de  R$
1.817.722,01. Arrecadação do RPPS no mês de janeiro foi de
R$  80.343,82;  fevereiro  R$  1.287.463,35;  março  R$
1.475.748,57;  abril  R$ 1.035.062,51;  maio R$ 1.062.640,43;
junho  R$  903.251,42;  julho  R$  978.397,01;  agosto  R$
134.953,77;  setembro  R$  1.100.040,91;  outubro  R$
1.169.928,67;  novembro  R$  1.020.838,18  e  dezembro  R$
2.690.698,39. Totalizando aproximadamente 16,32% a mais de
receita que o previsto para o exercício de 2022. Até o final do
ano  de  2022  o  valor  de  recursos  disponíveis  era  de  R$
46.457.993,62  distribuídos  em  19  (dezenove)  fundos  de
investimentos, plicados em três Instituições Financeiras, sendo
49,99% na Caixa Econômica Federal, 42,49% dos recursos
no Banco do Brasil e 7,52% no Itaú Unibanco. Os recursos
estão distribuídos em três segmentos, sendo Renda Fixa com
96,77%, Renda Variável 1,76% e Estruturado com 1,46%. Os
recursos do IPECAN mantem-se investidos e apresentaram um
retorno de R$ 2.860.058,49. Conforme previsão orçamentaria
versos despesas pagas, as despesas atingiram o percentual com
Aposentadorias  de  123,23%  totalizando  um  valor  de  R$
1.971.761,62, a previsão orçamentária era de R$ 1.600.000,00,
Pensões  93,86% totalizando um valor  de  R$ 538.571,53, a
previsão  orçamentária  era  de  R$  573.800,00  e  Despesas
Administrativas  91,22%  totalizando  um  valor  de  R$
449.757,24 e a previsão orçamentária era de  R$ 493.000,00.
Referente aos parcelamentos do ano de 2017 (200 parcelas) e
2018  (60  parcelas),  não  constam débitos  em atraso  até  o
momento.  Dos  14  (quatorze)  servidores  cedidos,  02  (dois)
apresentam  débitos  previdenciários  em  aberto,  sendo  eles:
Welber da Cruz Teixeira e Marconi Edson Bezerra, o Instituto
informou ao ente municipal para que proceda a cobrança ou
realize  o  recolhimento.  Os  Benefícios  Previdenciários
concedidos pelo Instituto até o ano de 2022 totalizam no geral
73 (setenta e três) Aposentadorias e 31 (trinta e um) Pensões.
Por  falta  de  conclusão  no  recadastramento,  prova  de  vida  e
ausência  na  realização  pericial  o  Instituto  suspendeu  o
pagamento do beneficio da servidora Gircilene Correa da Silva.
Ao longo  do  ano  de  2022  o  RPPS,  realizou  algumas  ações
previdenciárias  como:  Capacitações  e  certificação  de
conselheiros, visitas em Escolas e Unidade Básica de Saúde da
zona  rural  e  em  dezembro  realizou  a  VI  Conferência
Previdenciária para aposentados e pensionistas. Após a leitura
e  análise  dos  demonstrativos  e  sem  nenhuma  objeção,  foi
aprovada pelo Conselho Deliberativo a Prestação de Contas
de janeiro de 2022. Em seguida foi tratado sobre a denuncia
feita  pela  empresa  Eficaz  Consultoria  e  Assessoria  contra  a
empresa Activa Assessoria Planejamento e Informática LTDA,
a que será analisada em conjunto com o Conselho Fiscal o qual
também  foi  notificado,  para  que  sejam  tomadas  as  devidas
providencias. E para finalizar foram sugeridas algumas metas
as quais o conselho deliberativo possa participar em parceria
com  o  IPECAN  no  ano  de  2023,  são  elas:  Colaborar  na
Conferência  Previdenciária  anual,  participar  e  acompanhar  o
cronograma de visitas nas escolas, UBS da zona rural e visitas
domiciliares aos aposentados e pensionistas locais e certificar
70%  dos  membros  deste  conselho.  Os  relatórios  de
investimentos  e  demais  publicações  do  Instituto  podem  ser
apreciados pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informação
ao Cidadão (e-SIC) em www.camponovo.ro.gov.br/ipecan, ou
diretamente  no  endereço  eletrônico:
http://transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia
/index.php. Nada mais a ser tratado, às 11h30min, a reunião foi
encerrada. A presente ata segue assinada pelo Presidente e pela
secretaria.  Os  demais  membros  assinam em lista  que  segue
anexa.

EDSON GONÇALVES DA SILVA 
Presidente

KELLY DAIANE GAVENDA
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