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ATA Nº 02/2017 - SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE 
 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2017, as 14h00min, na Sala de 
Reuniões do IPAM, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho Fiscal do IPAM 
Saúde, com a presença dos Conselheiros: Nádia Colombo, Roselaine Frigeri, 
Joanir André Toscan e Pedro Vanzin Filho. Os presentes deliberaram por 
unanimidade que por se tratar da primeira reunião do grupo e ante a 
impossibilidade da presença dos dois outros membros do Conselho Fiscal, em 
adiar para a próxima reunião a escolha do Presidente do Conselho. Os 
Conselheiros presentes também apresentaram o indicativo que na medida do 
possível todos/as os/as membros – titulares e suplentes – se façam presentes 
às reuniões, estando, desde já, automaticamente convocados. Ao inicio dos 
trabalhos se fez presente a essa reunião a Colega Servidora Solange Bordin, 
membro titular do Conselho que encerrou seu mandato em Janeiro de 2017, a 
qual fez a entrega do livro de Atas e dos Arquivos do Conselho Fiscal do IPAM 
Saúde. Também esteve presente a Colega Servidora Camila de Araújo, com o 
propósito de contribuir com a estruturação do Conselho Fiscal, ou seja, ficarão 
a seus cuidados os arquivos desse Conselho e, sempre que possível, auxiliará o 
Conselho nas tarefas administrativas. Camila também entregou o respectivo 
Calendário de Reuniões para o ano de 2017 o qual será também enviado por 
Email. O Senhor André Francisco Wiethaus, Presidente do IPAM, também 
compareceu a presente reunião em visita de cortesia, informando que está 
inteiramente à disposição desse Conselho, bem como, comunicou que os 
pedidos de informação formalizados em ata serão prontamente atendidos. 
Solicitou o Senhor Presidente do IPAM que os pedidos integrem o campo 
Assuntos Gerais. Em continuidade ao trabalho de análise, por amostra, o 
Conselho Fiscal iniciou o exame do CAIXA do mês de Janeiro de 2017, a qual 
será concluída na próxima reunião de março de 2017. O Conselho também 
recebeu da Secretaria do IPAM, para apreciação, os Processos Administrativos 
que seguem: Processo nº 116/2017 para o qual foi emitido pedido de cópia do 
Processo Administrativo n° 521/2014 para posterior análise desse Conselho; 
Processo Administrativo nº 118/2017, com referência a este o Conselho 
recomenda o acompanhamento permanente da escala de férias vencidas e 
vincendas de todos os/as Servidores/as do IPAM de parte do Setor 
competente; Processo Administrativo nº 117/2017, o Conselho propõe que ao 
término do contrato com a empresa terceirizada sejam nomeados para as 
funções em tela Servidores de Carreira por entendermos que se trate de 
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serviços que envolvem atividade fim; e Processo Administrativo nº 115/2017, 
o Conselho concorda integralmente com as sugestões apresentadas pelos 
Servidores do Setor de Cadastro do IPAM Saúde, por isso está remetendo para 
o Conselho Gestor para análise e deliberação; e ao Senhor Presidente do IPAM, 
para encaminhamento. Em Assuntos Gerais o Conselho solicita à presidência 
do IPAM: Acesso as Auditorias realizadas no IPAM Saúde nos anos de 2013, 
2014 e 2015 pelo Sistema de Controle Interno da Prefeitura de Caxias do Sul e 
também em igual período, as Inspeções realizadas pelo Tribunal de Contas do 
Rio Grande do Sul. Como de costume, cópia da presente Ata estará sendo 
encaminhada ao Senhor Presidente do IPAM e ao Presidente do Conselho 
Gestor. Nada mais havendo a constar foram encerrados os trabalhos e lavrada 
a presente ata que vai assinada pelos Conselheiros presentes. 
  


