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ATA Nº 03/2021 3 

 4 

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em reunião ordinária, de 5 

forma on-line-presencial, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Fiscal IPAM–FAPS: Ana 6 

Paula Pereira Flores (titular), Edna Cristina Schwingel (titular), João Everaldo Teixeira da Silva 7 

(titular), Miguel Antônio da Câmara Canto (titular), Elenita Paulina Sasso (titular) – conforme 8 

horários descritos no item 4 da pauta, Viviane Simone Pastore (suplente) e Fátima Raimunda Deitos 9 

(suplente). Vinícius iniciou a reunião informando quais dos membros presentes têm direito a voto. 10 

Sendo que o caso mais específico ficou com a Fátima que tinha direito a voto nos momentos em que 11 

a titular dos indicados representando os inativos, Elenita, não estava participando por problemas de 12 

conexão. Destaca-se que, Elenita estava em viagem e conectou-se na reunião nos períodos 13 

indicados no item 4, dando-lhe direito a voto, nos demais horários da reunião o direito a voto recaiu 14 

sobre suplente Fátima. O primeiro ponto de pauta foi 1) Eleição do(a) Presidente do Conselho 15 

Fiscal: se iniciou pedindo se algum dos membros presentes gostariam de colocar seu nome à 16 

disposição. Ana Paula colocou seu nome à disposição após, seu nome foi colocado para apreciação 17 

dos demais, sendo aprovado por unanimidade. Vinícius pediu para Ana se ela gostaria de conduzir a 18 

primeira reunião do grupo ou se preferia que ele (Vinícius) continuasse. Diante do questionamento, 19 

Ana preferiu que o Vinícius continuasse a conduzir a primeira reunião. Em seguida, escolhido o 20 

presidente do Conselho Fiscal, passou-se para análise do segundo ponto de pauta: 2) Definição de 21 

cronograma de reuniões ordinárias/extraordinárias: Vinícius explicou como estava acontecendo 22 

com os demais conselhos e comitê de investimentos, informou que as reuniões geralmente estava 23 

concentrada na última quarta-feira do mês. Desta forma, os membros sugeriram marcar na última 24 

terça-feira do mês, às 14h, para evitar que tenha colisão de reuniões. Assim, foi colocado em 25 

votação o calendário de reuniões elegendo a última terça-feira do mês, sempre às 14h, na qual foi 26 

aprovado por unanimidade. Seguindo com a reunião, passou-se para análise do terceiro ponto de 27 
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pauta, que trata sobre as formas de convocação e comunicação entre os Conselheiros/Grupo de 1 

contatos. Neste aspecto, Vinícius explicou que geralmente a convocação é feita por e-mail, 2 

reforçando as informações no grupo do aplicativo do WhatsApp. Abordado o tema, foi solicitado 3 

aos membros se eles concordam que a forma de convocação das reuniões e meio de comunicação 4 

com eles seja de forma prioritária o e-mail e, conjuntamente, com o mensagem do aplicativo 5 

WhatsApp. Foi aprovado por unanimidade. Por fim, em assuntos gerais (item 4 da pauta), Ana 6 

Paula comentou que foi publicado no Diário Oficial do município, no dia 29 de julho do corrente 7 

ano, o Decreto n.° 21.660, que nomeia os representantes dos Conselhos Deliberativos e Fiscal. Após 8 

isso, foi aberto espaço para demais manifestações, sendo que o membro Miguel, pediu que todos se 9 

apresentem para melhor conhecer cada um dos conselheiros. Após a apresentação de todos os 10 

conselheiros, Vinícius comentou que ia deixar registrados os horários de entrada na reunião da 11 

conselheira Elenita, tendo em vista a questão dos votos, desta forma, ficaram registrados as 12 

seguintes entradas e saídas: 14h25min até às 14:35min e das 14:37 até às 14h39min. Vinícius 13 

reforçou também a forma de aprovação das atas, informou que serão enviadas as atas, assim que 14 

finalizadas, para análise, via e-mail, sendo que os membros deverão responder este e-mail com as 15 

devidas sugestões de alterações ou aprovando a ata em questão, nos casos em que não houver 16 

alteração. Em seguida, com a aprovação da ata por todos os membros participantes da reunião, será 17 

encaminhado para publicação no site do IPAM, sendo que a coleta de assinatura na ata física 18 

(impressa) poderá ser feita posteriormente. Por fim, o conselheiro Everaldo questionou se existe 19 

algum curso preparatório para os membros do Conselho Fiscal. Vinícius informou que não, que os 20 

membros devem observar os deveres estipulados na legislação, bem como a questão da legalidade 21 

dos atos e demais itens a serem observados. Também informou que poderão chamar servidores e 22 

demais gestores caso tenham dúvidas sobre algum item de análise. Reforçou para manterem as 23 

reuniões mensais do conselho fiscal. Sem mais a ser tratado, encerrou-se a reunião, lavrou-se a 24 

presente ata que vai assinada/confirmada pelos conselheiros. 25 


