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

 

 

 

Instituto de Previdência e Assistência Municipal – IPAM 

Rua Pinheiro Machado, 2269, Centro, CEP 95020-172, Caxias do Sul – RS 

CNPJ: 88.892.393/0001-36 

Telefone: (54) 3289 5400 – www.ipamcaxias.com.br 

 

ATA Nº 06/2014 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE 
 

Aos dezenove dias do mês de março de 2014, 9h., na Sala de Reuniões do IPAM, reuniu-se 

em caráter extraordinário o Conselho Fiscal do IPAM Saúde, com a presença do Conselheiro  

Clóvis  e das Conselheiras Maria Solange, Mônica e Eliane. O Conselheiro Pedro não se fez 

presente à reunião por estar gozando de licença-prêmio. O Conselho Fiscal recebeu os 

processos de nº 487/2013 referente ao ofício 007/2013; processo 774/2013 que atende ao 

ofício 47/2013 e o processo 779/2013 pertinente ao ofício 52/2013, que tiveram os 

seguintes despachos: 1) para o processo 487/2013 será sugerido que a Presidência do 

Instituto providencie o convênio com o Município de Caxias do Sul para utilização de 

gasolina nos carros do IPAM, tendo em vista o Parecer proferido pela Procuradoria 

Previdenciária que se encontra nos autos; 2) no processo 774/2013 será solicitado ao 

Presidente do IPAM quais das recomendações feitas pelo Sistema de Controle Interno do 

Município foram atendidas até o momento; 3) quanto ao processo 779/2013 será sugerido à 

Presidência encaminhamento em caráter de urgência de alteração do artigo 1º da LCM 

298/2007. Na sequencia dos trabalhos foi finalizado o Parecer anual do Conselho Fiscal que 

será encaminhado à Presidência do IPAM.  A reunião do Conselho Fiscal agendada para o dia 

01/04/2014 foi transferida para o dia 03/04/2014, em virtude do Conselheiro Clóvis não 

poder estar presente na data agendada, quando estará participando de curso de 

capacitação.  Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada a 

presente ata que vai assinada pelos Conselheiros presentes. 

 


