MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

ATA Nº 17/2014 - SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE
Aos dezessete dias do mês de setembro de 2014, às 8h30min., na Sala de Reuniões do IPAM,
reuniu-se em caráter ordinário o Conselho Fiscal do IPAM SAÚDE, com a presença dos
Conselheiros Clóvis e Marcos e das Conselheiras Solange e Eliane. No início dos trabalhos
foi apreciada a Ata 016/2014 que foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. O
Conselheiro Marcos devolveu o processo administrativo 773/2013, tendo o mesmo
recebido despacho de arquivamento. Devido a ausência prolongada do Presidente do
Conselho, Sr. Pedro Vanzin Filho, que se encontrava em gozo de licença prêmio e atualmente
está em férias, o Conselheiro Clóvis assume a Presidência até o retorno daquele. Foi
deliberado pelo Conselho que doravante as reuniões acontecerão uma vez por mês, nas
quartas-feiras, nas mesmas datas agendadas no início do ano. Para a próxima reunião do
Conselho, agendada para o dia 15/10/2014, não e farão presentes as Conselheiras Solange e
Eliane, eis que ambas estarão em férias. Foi deliberado também pelos membros do
Conselho em solicitar à Presidência do Instituto cópia do último Parecer do Tribunal de
Contas do Estado, a fim de ter conhecimento sobre os apontamentos feitos na última
auditoria. Dando sequencia à análise dos Caixas do IPAM-SAÚDE, por amostragem, foi
concluída a verificação do caixa de junho/2014 e iniciada a análise do caixa do mês de
julho/2014. O Conselho procedeu na análise do balancete do mês de agosto, que
apresentou um resultado positivo de R$ 5.149.634,74, restando no saldo final das
disponibilidades a importância de R$ 19.422.963,91. Nada mais havendo a tratar foram
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que vai assinada pelos Conselheiros
presentes.
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