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

CONSELHO GESTOR

REUNIÃO ORDINÁRIA

ATA Nº 04/2021

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dez horas, de forma  on-line,  para

reunião  ordinária  do  Conselho  Gestor  do  IPAM-Saúde,  estiveram  presentes  os  seguintes

conselheiros: Rui Miguel Borges da Silva (Presidente do Conselho), Flavio Alexandre de Carvalho

(Presidente do IPAM), os Conselheiros Titulares Gabriel Bonezi, Maria Lourdes Back de Lima e

Maria  Marlene  da  Silva Faria,  juntamente  aos  Conselheiros  Suplentes  João Antônio  Ferreira  e

Karina Luiza dos Santos de Paula. A pauta apresentou os seguintes assuntos: 1)Proposta de inclusão

de itens na Lei Complementar nº 298/2007. 2. Assuntos gerais. Iniciada a reunião, com a palavra, a

Conselheira Karina trouxe a minuta para alteração da Lei  Complementar  298/2007,  quanto aos

seguintes itens: Contribuição ao plano de saúde dos agentes de saúde e agentes de endemia. Neste

caso,  a  sugestão  é  de  que  as  horas  extras  não  sejam  consideradas  para  cálculo  do  valor  de

contribuição. Flavio informou que para alteração nos valores de contribuição, é necessário prévio

estudo  atuarial. Também  analisou-se  a  possibilidade  de  regulamentação  quanto  ao  prazo  para

adesão ao plano de saúde no caso de novos pensionistas. Após deliberação a respeito, definiu-se que

o assunto será analisado, novamente, em próxima reunião. Em assuntos gerais, a conselheira Karina

falou a respeito do Artigo 19, com relação prazo de renovação. Considera importante que o IPAM

entre em contato com os beneficiários para informar o prazo de vencimento, quando este estiver

próximo.  A Conselheira  Maria Marlene também entende  ser  necessária  comunicação  com pelo

menos um mês de antecedência. Flavio informou que é prática do IPAM avisar os beneficiários do

Artigo 19 quanto ao prazo para renovação. Nada mais havendo a relatar, encerra-se a ata, que será

assinada/confirmada pelos presentes e publicada no site do IPAM. 
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