
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos vinte e oito do mês de janeiro de dois mil e vinte um, reuniram-se na sede do IPPA os 

conselheiros fiscais; Alécio da Silva e Heverton Pereira dos Santos às 14:00 horas para deliberar 

sobre os seguintes assuntos: Balanço Anual de 2020; Balancete mensal do mês de dezembro de 

2020. Devido ao conselheiro Alberto Prim ter assumido a presidência do IPPA, não está presente 

nessa reunião. Após a análise da pauta apresentada foram aprovados por unanimidade. Cumpre 

salientar que em substituição do conselheiro Alberto Prim, o Prefeito Municipal indicou o 

servidor Milton Luiz Espíndola que se fez presente a essa reunião. Nada mais havendo a tratar 

foi lavrada a presente ata após lida e aprovada vai assinada por todos os presentes, salientado 

que o conselheiro Milton Luiz Espíndola se absteve a votação.  

 

Milton Luiz espíndola 

Membro 

 

Heverton Pereira dos Santos 

Membro 

 

Alécio da Silva 

Membro 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um, na sede do IPPA, às 14:00horas 

reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, presente: Alécio da Silva, Heverton Pereira dos 

Santos e Milton Luiz Espíndola. Na pauta a eleição dos cargos que compõem os membros da 

diretoria do Conselho Fiscal, conforme o Artigo 4º da Resolução Nº 001/2020 (Regimento 

Interno). Por unanimidade ficaram eleitos: Presidente, Heverton Pereira dos Santos, Vice 

Presidente, Alécio da Silva e Secretário, Milton Luiz Espíndola. Ato continuo, o conselho passou 

a analisar o balancete do mês de janeiro de 2021. Após análise o balancete foi aprovado por 

unanimidade. Nada mais a tratar foi encerrada a presente reunião e lavrada a presente ata, que 

após de lida e aprovada vai assinada por todos os membros presentes. Retificação, cinco de 

fevereiro de dois mil e um. Em tempo, vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um.  

 

Milton Luiz Espíndola 

Membro 

 

Heverton Pereira dos Santos 

Membro 

 

Alécio da Silva 

Membro 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte um, às 14:00 horas, na sede do IPPA,   

reuniram-se os membros do Conselho Fiscal para deliberar, sobre o balancete do mês de 

fevereiro de 2021. Iniciando a reunião o presidente do conselho solicita a leitura da ata anterior. 

Ato contínuo foi feita a análise do balancete mencionado. Após análise o conselho fiscal 

sobrestou a decisão, pois precisava de melhores informações sobre os empenhos de numero 61 

e 62/2021, que trata de diárias ao Rio de Janeiro para fazer questionamentos a Comissão de 

valores Mobiliários (CVM) com saída dia 10/02/2021 as 06:15 horas e retorno 11/02/2021 as 

22:35 horas. Conselho solicita relatório minucioso contendo os questionamentos. Após as 

informações retorna as deliberações referente ao balancete de fevereiro. Tal solicitação se faz 

necessária pois a Comunicação Interna Nº 002/2021 não é clara quanto a necessidade da 

viagem. O conselho fiscal solicita informação sobre o valor da taxa administrativa mensal ao 

presidente do IPPA Sr. Alberto Prim. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente ata que após 

de lida e aprovada vai assinada por todos os presentes. Hewerton Pereira dos Santos, Milton 

Luiz Espíndola e Alécio da Silva. 

 

Milton Luiz Espíndola 

Membro 

 

Hewerton Pereira dos Santos 

Membro 

 

Alécio da Silva 

Membro 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte um, às 14:30 horas, na sede do IPPA, reuniram-

se os membros do Conselho Fiscal:  Hewerton Pereira dos Santos, presidente do Conselho Fiscal, 

Milton Luiz Espíndola e Alécio da Silva. Conselho Administrativo: Thiago Espíndola, presidente 

do conselho, Flavio Schmidt, Maria Conceição Cruz, Rosilaine da Rosa Hugen e Alberto Prim, 

presidente do IPPA. O presidente do IPPA fez um breve relato sobre os planos de previdência 

privada, que tem que ser implementada até 13 de novembro de 2021. Ato continuo informou 

aos presentes que o Prefeito Municipal encaminhará a Câmara Municipal, alteração da alíquota 

paga pelos servidores de 11 para 14%. O Membro do Conselho fiscal Milton Luiz Espíndola, 

alegou que após a aprovação da alíquota, o poder executivo, em que respeitar a noventena. O 

presidente do Conselho, digo, o Conselheiro Alécio da Silva, levantou a questão sobre a ata 

inscrita no livro de atas do Conselho Administrativo Folhas Nº 39, datada de 02 de fevereiro de 

2021 sobre aquisição de nova sede do IPPA. O presidente Alberto Prim sugeriu que quem quiser 

participar de uma comissão para acompanhar os tramites será bem-vindo. Nada mais a tratar, 

foi encerrada a presente ata, que após de lida e aprovada vai assinada por todos os presentes. 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 

Thiago Espíndola                                                                         Flavio Schmidt 

Presidente Conselho Administrativo                                       Membro Conselho Administrativo 

 

Maria Conceição Cruz                                                                Rosilaine da Rosa Hugen 

Membro Conselho Administrativo                                           Membro Conselho Administrativo 

 

Alberto Prim 

Presidente do IPPA 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos trinta e um dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte um, às 14:00 horas, na sede do 

IPPA, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal presentes: Hewerton Pereira dos Santos, 

Milton Luiz Espíndola e Alécio da Silva. Na pauta, análise do Balancete do mês de abril/2021, 

Pareceres do Comitê de Investimentos Nº 001, 003 e 004/2021. Ato continuo, o presidente 

solicita ao secretário a leitura da ata anterior. Após a leitura foram feitas análises do balancete 

e relatórios incluídos na pauta. O Conselho recomenda a análise, digo, a aprovação do Balancete 

de abril, bem como os Pareceres do Comitê de Investimentos acima mencionados. Com relação 

ao ofício Nº 001/2021 do Conselho Fiscal, no qual solicita informações acerca da viagem ao Rio 

de Janeiro, despesas empenhadas sob os Nºs 061 e 062/2021, o Conselho acata as informações 

e recomenda a aprovação do Balancete de fevereiro de 2021. Nada mais a tratar, foi encerrada 

a presente ata, que após de lida e aprovada vai assinada por todos os presentes. 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte um, às 14:00 horas, na sede 

do IPPA, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal para deliberar sobre o Balancete do mês 

de maio do corrente ano. Presentes, Hewerton Pereira dos Santos, Milton Luiz Espíndola e Alécio 

da Silva. O presidente Hewerton solicita ao secretário que lê-se a ata da reunião anterior. Ato 

continuo, foi feita a análise do balancete mencionado. Os conselheiros decidiram recomendar 

ao conselho administrativo, a aprovação do balancete. Nada mais a tratar, foi encerrada a 

presente ata, que após de lida vai assinada por todos os presentes, devido a aprovação da 

mesma. 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de julho, do ano de dois mil e vinte um, às 14:00 horas, na sede do 

IPPA, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, para deliberar sobre o Balancete do mês de 

junho e Pareceres do Comitê de Investimentos Nº 05 e 06 de 2021, referentes aos meses de 

maio e junho, respectivamente. O Conselho aprova o Balancete Contábil do mês de junho/2021, 

bem como os Pareceres nºs 05e 06. Participaram da reunião Hewerton Pereira dos Santos, 

Milton Luiz Espíndola e Alécio da Silva. Fo lida a ata da reunião anterior a pedido do Presidente 

do Conselho. Nada mais a tratar foi encerrada a presente ata, que após de lida e aprovada, vai 

assinada por todos os presentes. 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos trinta e um dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte um, às 14:30 horas, na sede 

do IPPA, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Hewerton Pereira dos Santos, presidente, 

Milton Luiz Espíndola, secretário e Alécio da Silva. Aberta a reunião, o presidente solicitou ao 

secretário a leitura da ata da reunião anterior. Ato continuo o Conselho passou a analisar o 

balancete do mês de julho e o parecer do Comitê de Investimentos Nº 007/2021. Após análise 

o Conselho Fiscal decidiu, com base no Regimento Interno do Conselho recomendar a aprovação 

do balancete de julho/2021, bem como o parecer do Comitê de Investimentos. Nada mais a 

relatar, foi encerrada a presente ata, que após de lida e aprovada, vai assinada por todos os 

presentes. 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos vinte e três dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte um, às 14:30 horas, na sede 

do IPPA, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Hewerton Pereira dos Santos, presidente, 

Milton Luiz Espíndola, secretário e Alécio da Silva. Aberta a reunião, o presidente solicitou ao 

secretário a leitura da ata da reunião anterior. Ato continuo o Conselho passou a analisar o 

balancete do mês de agosto de 2021. O Conselho Fiscal, com base no Art. 9º da Resolução Nº 

001/2020 (Regimento do Conselho Fiscal) recomenda a aprovação do balancete acima 

mencionado. O conselheiro e secretário Milton Luiz Espíndola, após acesso ao site do IPPA, 

constatou que a ata do Conselho administrativo do dia 12 de junho de 2021, diz o seguinte: 

“Após a leitura da ata da reunião do Conselho Fiscal esse conselho solicita que deixe claro a 

aprovação ao não dos Balancetes de abril e maio” Na reunião do conselho fiscal do dia 31 de 

maio de 2021, o conselho fiscal recomenda a aprovação do balancete do mês de maio. Cabe 

salientar que é de competência do conselho fiscal, conforme resolução Nº 001/2020 (Regimento 

Interno) art 9º, II: examinar os balancetes mensais e as contas, emitindo parecer a respeito. 

Inciso II: pronunciar-se, sobre as despesas extraordinárias autorizadas pelo Conselho de 

Administração. Ao Conselho Administrativo, resolução Nº 001/2020 (Regimento Interno) art. 5º, 

inciso V: aprovar o orçamento do instituto. Inciso VI: solicitar ao executivo Municipal a abertura 

de créditos suplementares e especiais. Inciso VII: aprovar as contas do Instituto, após análise do 

Conselho Fiscal. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente ata, que após de lida e aprovada. 

Vai assinada por todos os presentes.   

 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte um, às 13:30 horas, na sede 

do IPPA, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Presidente Hewerton Pereira dos Santos, 

Secretário Milton Luiz Espíndola e Alécio da Silva, membro. Na pauta análise do Balancete do 

mês de setembro/2021, bem como do Parecer do Comitê de Investimentos Nº 008/2021. Após 

as análises do Balancete e Parecer do Comitê, os conselheiros do Conselho Fiscal, recomendam 

a aprovação de ambos. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente ata, que após de lida e 

aprovada, vai assinada por todos os presentes. Cabe salientar que foi lida a ata da reunião 

anterior. 

 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte um, às 17:00 horas, na 

sede do IPPA, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Presidente: Hewerton Pereira dos 

Santos, Secretário: Milton Luiz Espíndola e Alécio da Silva, membro. Inicialmente o presidente 

solicitou ao secretário, a leitura da ata da reunião anterior. Na pauta da reunião, análise do 

Balancete do mês de outubro/2021 e Parecer do Comitê de Investimentos Nº 009/2021. Após 

as análises do Balancete e do Parecer acima mencionado, o Conselho Fiscal, recomenda ao 

Conselho administrativo a aprovação de ambos. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente 

ata, que após de lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. 

 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPPA 

 

Aos seis dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte um, às 17:00 horas, na sede do 

IPPA, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal; presentes: Presidente, Hewerton Pereira dos 

Santos; Secretário, Milton Luiz Espíndola e como membro Alécio da Silva. Na pauta o parecer do 

Comitê de Investimentos Nº 010/2021. Após a análise do Parecer o conselho recomenda a 

aprovação do mesmo. Foi lida a ata da reunião anterior e tendo em vista que o balancete do 

mês de novembro ainda não foi confeccionado, pois os extratos bancários ainda foram, digo, 

não foram fornecidos ao setor contábil, ficando, portanto, para a próxima reunião. Nada mais a 

tratar, foi encerrada a presente reunião e lida a presente ata, que foi aprovada por todos os 

presentes. 

 

 

Hewerton Pereira dos Santos Milton Luiz Espíndola 

Presidente Conselho Fiscal                                                             Membro Conselho Fiscal  

 

 

Alécio da Silva 

Membro Conselho Fiscal 

 


