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ATA Nº 10/2014 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE 
 

Aos vinte e um dias do mês de maio de 2014, as 8h30min., na Sala de Reuniões do IPAM, 

reuniu-se em caráter extraordinário o Conselho Fiscal do IPAM Saúde, com a presença dos 

Conselheiros Pedro, Marcos e  Clóvis  e das Conselheiras Solange e Mônica. A Conselheira 

Eliane justificou sua ausência em função de acúmulo de trabalho. O Conselheiro Pedro 
procedeu na leitura da ata 09/2014 que foi aprovada e assinada pelos Conselheiros 

Presentes. Atendendo convite do Conselho esteve presente a reunião o Diretor Financeiro 

do FAPS, Sr. Vinícios de Vargas Bacichetto,  a fim de prestar informações sobre o processo de 

informatização do IPAM. Este esclareceu que em conjunto com a Diretoria do Instituto está 

pesquisando no mercado empresa de software para informatização do  IPAM-Saúde nos 

mesmos moldes da UNIMED, com controle dos serviços prestados através da carteira do 

segurado diretamente junto aos prestadores de serviços. Informou que na cidade de Caxias 

do Sul, existe uma empresa, cuja matriz é São Paulo, que possui o sistema completo para 

gerenciamento do plano de saúde, inclusive, com possibilidade de interligação entre todos 

os setores do Instituto.  Disse que tal empresa já possui um software pronto que poderá ser 

adequado as necessidades do IPAM, cuja implantação pode ser feita em até seis meses, com 

um custo aproximado de R$ 400.000,00. Que estas informações não são oficiais, visto que o 

trabalho ainda se encontra em fase de pesquisa de mercado. Que a atual Presidente do  

Instituto solicitou que fosse dado continuidade ao processo a fim de se abrir um processo 

licitatório para tal fim. O Presidente agradeceu a presença do Diretor e disse que o Conselho 

fica mais tranquilo ao saber que já se está tomando providências para a informatização do 

IPAM, que com certeza trará muito mais agilidade nos serviços prestados e segurança 

quanto à gestão do plano. Dando sequência aos trabalhos de verificação por amostra, o 

Conselho continuou a análise do CAIXA do mês de Março de 2014. Nada mais havendo a 

tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que vai assinada pelos 

Conselheiros presentes. 
 

 

 


