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CONSELHO FISCAL 1 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2 

ATA Nº 05/2022 3 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h, na sala de 4 

reuniões localizada no sexto andar da sede do Instituto de Previdência e Assistência 5 

Municipal – IPAM, reuniram-se ordinariamente os conselheiros Elenita Paulina Sasso, 6 

titular indicada segmento inativos; Fatima Raimunda Deitos, suplente indicada segmento 7 

inativos; João Everaldo Teixeira da Silva, titular indicado segmento ativo; Miguel Antonio 8 

da Câmara Canto, titular indicado e Edemilson Charopen Rodrigues dos Santos, suplente 9 

segmento ativos eleito, no exercício da titularidade; justificaram as ausências  Ana Paula 10 

Pereira Flores, titular eleita segmento ativos e Edna Cristina Schwinger, titular eleita 11 

segmento ativos. Verificado o quórum, passou-se a deliberar sobre a ordem do dia: 1 – 12 

Análise dos documentos relativos ao Caixa do FAPS do mês de março do corrente ano; 2 13 

– Análise da apresentação de dados pela Lumens em reunião realizada no dia 11.04.2022 14 

na sede do SINDISERV; 3 – Assuntos Gerais. Na discussão do primeiro item relativo aos 15 

documentos de Caixa do FAPS do mês de março de 2022, após análise por amostragem, 16 

não se encontraram inconsistências ou material para aponte. Relativamente ao item dois 17 

da pauta sobre a apresentação de dados pela Lumens, os conselheiros destacaram que a 18 

situação relatada pela empresa é bastante preocupante. Na apresentação pela Lumens 19 

não foram apresentadas e discutidas formas de saneamento do déficit apontado, em 20 

virtude do compromisso da empresa com outra apresentação na Câmara de Vereadores, 21 

o que deverá ser discutido e analisado em outra oportunidade em que a empresa poderá 22 

apresentar na íntegra a apresentação. Os conselheiros demonstraram preocupação com 23 

a discussão quanto às formas de saneamento do déficit apontado, o levantamento das 24 

causas para a situação atual do Fundo e quais as alternativas que poderão ser adotadas 25 

para o seu saneamento. Destacaram a importância da participação dos servidores de 26 

provimento efetivo na discussão de propostas na área da previdência. E em assuntos 27 

gerais, discutiu-se o teor do Relatório e Parecer da Unidade Central do Controle Interno e 28 

deliberou-se pela solicitação à Presidência do Instituto quanto aos esclarecimentos e 29 

providências adotadas relativas aos itens 2, 4 e 6 do Relatório. A seguir, ratificou as 30 

indicações dos Conselheiros Ana Paula Pereira Flores e João Everaldo Teixeira da Silva 31 

para participarem do XX Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública nos dias 04, 05 e 32 

06 de maio de 2022. Nada mais havendo a constar, foram encerrados os trabalhos e 33 

lavrada a ata que vai assinada/confirmada pelos(as) conselheiros(as) presentes e 34 

publicada no site do Ipam. A presente ata serve também como atestado para 35 

apresentação dos(as) servidores(as) em suas respectivas repartições.  36 
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