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ATA 003-2013 
Sessão Ordinária do Conselho Fiscal do IPAM-Saúde 

 
Aos vinte dias do mês de março de 2013, as 9horas, 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 IPAM-Saúde, Sra. Maria Solange Michelin Bordin, Pedro Vanzin Filho, Clóvis José 

Triches e as  suplentes Mônica Joana Galina e Eliane Silvestrin Saretta. Dando início aos 

trabalhos os membros titulares definiram seus cargos sendo eleito para Presidente o Sr. Pedro 

Vanzin Filho, Vice-presidente, o Sr. Clóvis José Triches e Secretária, Maria Solange Michelin 

Bordin. Ficou acordado que inicialmente as reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas 

semanalmente até a regularização dos trabalhos e agendadas preferencialmente nas quartas-

feiras de manhã, com início às 9horas. Após a regularização dos trabalhos as reuniões serão 

agendadas a cada quinzena. Ficou decidido que o próprio Conselho, através de sua Secretária, 

lavrará suas atas e arquivará a sua documentação. A Sra. Maria Solange informou que a 

Tesoureira do IPAM-Saúde, Maria Helena, não poderá comparecer a reunião, pois está 

sozinha na tesouraria, visto que a tesoureira do FAPS Luciane encontra-se de férias.  Na 

continuidade foi apresentado ofício, oriundo do setor de folha de pagamento do Instituto, com 

a indicação do número de servidores, estagiários e CC’s que compõe o quadro do IPAM, 

assim distribuídos:  51 (cinquenta e um)  servidores estatutários, sendo 37 lotados na área da 

saúde;  01 (um) servidor celetista pertencente a área da saúde; 23 (vinte e três) cargos em 

comissão, destes 20 lotados na área da saúde e 31 estagiários dos quais 28 se encontram 

trabalhando na área da saúde. A Sra. Mônica informou que as empresas terceirizadas que 

prestam serviço dentro da sede do Instituto são: Exacta Fides Ltda, serviços de auditoria 

médica, possui 5 funcionários;  empresa ADMA que executa os serviços de limpeza, possui 6 

funcionários e a empresa 24 Horas, que faz a vigilância armada possui 4 vigilantes. Na 

sequencia o Presidente do Conselho solicitou que seja enviado ofício ao Presidente do IPAM 

solicitando a atualização do site do Instituto para que nele seja inserido o resumo do resultado 

contábil referente aos meses de novembro e dezembro/2012. Foi solicitado também para a 

próxima reunião o parecer final do Conselho da gestão anterior.  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.  

 

 

 

 

 

 

 


