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

ATA Nº 06/2016 - SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE
Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2016, às 8h30min., nas dependências do IPAM, na Sala de
Reuniões do 6º andar, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho Fiscal do IPAM-SAÚDE, com a
presença das Conselheiras Silvania e Solange e dos Conselheiros Clóvis e Marcos. A Conselheira
Eliane justificou sua ausência por estar em gozo de férias. Colocada para apreciação a Ata 05/2016 foi
aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Em seguida passou-se a análise do balancete
mensal do mês de maio e a análise, por amostragem, dos caixas de fevereiro e março de 2016, que
foram aprovados por unanimidade. A Conselheira Silvania informou que estará em férias no período
de 18/07 a 01/08/2016, justificando sua ausência para a próxima reunião. A Conselheira Solange
informou, que a convite da Presidente do IPAM, participou da integração de novos servidores
municipais realizada no auditório da Prefeitura. Disse que para o IPAM é disponibilizado 45 minutos
para apresentação do plano de saúde e da previdência. Que a Presidente Cezira no espaço de 30min.
passou o maior número de informações possíveis sobre o IPAM-SAÚDE, suscitando questionamento
entre os presentes. Por ter participado da apresentação não elaborou o ofício solicitando as
informações. O Conselheiro Clóvis indagou se esta apresentação é feita também no SAMAE, pois a
integração dos novos servidores é feita pela própria autarquia. A Solange ficou de verificar com a
Presidência do IPAM. Foi deliberado pelo Conselho em solicitar à Presidência do IPAM, através de
ofício, um relatório das aplicações financeiras do IPAM-Saúde dos últimos doze meses. Será solicitado
à Presidente do IPAM, também através de oficio, informações sobre o andamento da transformação
da natureza jurídica da Farmácia do IPAM de LTDA em S.A., visto os vários apontamentos do
Ministério Público. Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente
ata que vai assinada pelos Conselheiros presentes.
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