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Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, com início às dez ho-

ras, na sala virtual, via conferência do google meet, reuniram-se os membros do Conse-

lho Gestor do IPAM Saúde, presentes: Rui Miguel Borges da Silva (Presidente do Con-

selho), Flavio Alexandre de Carvalho (Presidente do IPAM), Gabriel Bonezi, Maria Marle-

ne da Silva Faria e Maria Lourdes Back de Lima. Também participaram da reunião, as

senhoras Cláudia Calloni  (diretora dos aposentados do SINDISERV) e Silvana Teresa

Piroli (Presidente do SINDISERV). A pauta apresentou os seguintes assuntos:  1) Reto-

mada dos programas preventivos do IPAM e 2) Assuntos Gerais. O senhor Rui Miguel

iniciou a reunião destacando a preocupação da conselheira Maria Marlene referente à si-

tuação dos programas preventivos, desativados desde antes da pandemia, e a importân-

cia do retorno dos mesmos. Também sugeriu um programa de treinamento junto aos ser-

vidores para atendimento específico aos aposentados. A presidente do SINDISERV, Sil-

vana Piroli, falou sobre a importância do retorno desses programas, o quanto antes, de-

vido às consequências do cenário de COVID-19 e de isolamento social, dificuldades de

acesso ao IPAM e da falta de divulgação do que é oferecido pelo IPAM aos servidores.

Propôs que sejam criadas estratégias para melhorar a comunicação com os associados.

Disponibilizou o jornal impresso do sindicato para ser colocado um encarte do IPAM com

orientações de acesso aos serviços do Instituto de Previdência e Assistência Municipal.

Destacou a prevenção de outras doenças ocupacionais que atingem os servidores públi-

cos, sugerindo o retorno dos grupos de apoio. Como por exemplo, citou o grupo de pre-

venção a doenças, como o câncer de mama. Ressaltou a importância de ações conjun-

tas entre IPAM, SINDISERV. SAMAE e Prefeitura Municipal. Lembrou que o SINDISERV

já desenvolve algumas ações para melhor qualidade de vida dos associados e associa-
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das, através do programa Qualivida, com ações como: aulas de pilates, yôga, ginástica,

danças, linguagens e parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). A

conselheira Maria Marlene relata que, quando trabalhou no IPAM, foram desenvolvidas

ações pensando na saúde do trabalhador, mas que os programas não foram mais de-

senvolvidos. Destacou que são necessários espaços de escuta nos locais de trabalho re-

ferente às condições de trabalho, com destaque para a saúde mental dos servidores pú-

blicos. Falou da necessidade de repor o quadro de servidores no IPAM que trabalhem a

saúde preventiva.  Reforçou a  necessidade de melhorar  a comunicação por  parte  do

IPAM e a retomada das reuniões mensais. Maria Lourdes falou sobre a necessidade de

atendimento aos servidores que ficaram com sequelas permanentes pós COVID, idosos,

adoecidos mentalmente devido a sobrecarga de trabalho. O conselheiro Gabriel Bonezi

sugeriu que seja realizada primeiramente uma pesquisa sobre a efetiva demanda dos

associados com relação aos programas preventivos, conforme Silvana Piroli mencionou

que os antigos programas foram extintos, porém destaca que agora é outro cenário e

existe necessidade de desenvolver outras ações e novos grupos. Questionou sobre o

custo do encarte do IPAM, ficando combinado o seguinte: o IPAM produz o encarte e o

SINDISERV se responsabiliza pelo envio. Flavio reforçou a fala da Silvana no sentido da

necessidade de envolver outras secretarias e setores da Prefeitura. Falou que hoje são

cinquenta e sete funcionários lotados no IPAM, e que há necessidade de melhor capaci-

tação, para melhor atender ao servidor público. Também mencionou a contratação de

uma empresa para melhorar o site do IPAM e a contratação de uma nova empresa de

recepção e telefonia. Silvana deu a ideia de formar um grupo de trabalho de diferentes

secretarias,  oficializado por  decreto,  sem necessidade de contratação e mais gastos

para o IPAM. Também sugeriu a criação de uma semana de acolhida dos aposentados e

aposentadas. Na pauta de Assuntos Gerais, Cláudia Calloni destacou que entre os apo-

sentados a maior dificuldade apresentada por eles é referente ao acesso aos serviços e,

colocou-se à disposição para fazer parte do grupo de trabalho. Maria Lourdes e Maria

Marlene também se colocaram à disposição para participar do grupo de trabalho. Flavio
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verificará a possibilidade de se agendar uma reunião com a Secretária de Recursos Hu-

manos e Logística da Prefeitura Municipal, para tratar do assunto. Nada mais havendo a

tratar, encerro a presente ata assinada por mim, Maria Lourdes Lima, e por todos os pre-

sentes.
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