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ATA 002-2013
Sessão Ordinária do Conselho Fiscal do IPAM-Saúde
Aos treze dias do mês de março de 2013, na sala de reuniões do Instituto de Previdência e
Assistência Municipal IPAM, com sede na Rua Pinheiro Machado, 2269, Bairro Centro ,
nesta cidade, reuniu em sessão ordinária os membros titulares do Consello Fiscal do IPAMSaúde, Sra. Maria Solange Michelin Bordin, Pedro Vanzin Filho, Clóvis José Triches e a
suplente Mônica Joana Galina para dar início aos trabalhos do Conselho empossado pela atual
administração. Na oportunidade ficou decidido que a eleição do presidente, vice-presidente e
secretário se dará na próxima reunião quando poderão estar presentes os demais suplentes,
Eliane Silvestrin Saretta e Marcos Antonio da Silva que se encontram afastados por motivo de
férias e licença-saúde respectivamente. A próxima reunião do Conselho foi agendada para o
dia 20/03/2013 às 9horas, na sala de reuniões. O Sr. Pedro solicitou que fosse oficiado ao
setor de folha de pagamento para que fornecesse o número de servidores e estagiários do
Instituto, especificando a área que se encontram lotados. Foi sugerido pela Sra. Maria Solange
que na próxima reunião estivesse presente a tesoureira do IPAM-Saúde, Sra. Maria Elena,
para prestar informações quanto as contas bancárias do IPAM-Saúde. A Sra. Mõnica ficou
encarregada de trazer as informações pertinentes aos prestadores de serviço de vigilância,
limpeza e auditoria médica, com relação ao nº de profissionais que prestam serviço dentro
das dependências do Instituto. O Sr. Pedro questionou quanto a localização dos documentos
que encerraram a gestão do Conselho Fiscal do governo anterior. A Sra Maria Solange ficou
de trazer tal informação na próxima reunião que acontecerá na próxima semana. Após foi
dado início à análise do caixa do IPAM-Saúde referente ao mês de janeiro/2013. Foi apontado
pelos membros do Conselho que em diversos documentos presentes no caixa, constam a
assinatura e ou/rubrica de pessoas, sem que se possa identificá-las e tratando-se de
documentos que autorizam o exercício de direito e pagamento de valores, mister se faz a
identificação de quem as firma. Assim, sugere o Conselho Fiscal que os documentos que
integram os caixas do IPAM-Saúde apresentem em seu corpo a identificação do nome do
servidor e cargo que ocupa através de carimbo e/ou impresso no documento no local
destinado a assinatura. Diante da análise parcial do caixa referente ao mês de janeiro/2013 os
membros do Conselho encerraram a reunião com posterior visita as dependências do Instituto
a fim de conhecer os diversos setores e os servidores lotados nos mesmos. Nada mais havendo
a tratar, eu, Maria Solange Michelin Bordin, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e
demais membros do Conselho Fiscal presentes.
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