
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

CONSELHO GESTOR IPAM-SAÚDE

REUNIÃO ORDINÁRIA

ATA Nº 06/2020

Aos nove dias do mês de setembro de 2020, às treze horas e trinta minutos, para reunião ordinária,

estiveram  presentes  os  seguintes  conselheiros:  O  Presidente  do  IPAM,  Flavio  Alexandre  de

Carvalho,  o  Presidente  do Conselho,  Pedro Pereira  de Souza,  e  o  conselheiro Michel  do Lago

Amaro (suplente de Cláudia). Participaram de forma online os Conselheiros Titulares Rui Miguel,

João Antônio Ferreira, Cláudia C. T. Mandelli e Rita Casiraghi Moschen. Também participaram da

reunião a Sra. Silvana Teresa Piroli, Presidente do Sindiserv, e a Sra. Rosângela Dalla Vecchia,

também do Sindiserv. Aberta a reunião pelo Presidente Pedro, passou-se para  o primeiro item da

pauta:    Proposta de Convênio com o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul –  

IPERGS; O Conselheiro Flavio, Presidente do IPAM, trouxe alguns esclarecimentos. Informou que

a proposta é de que o IPAM forneça espaço no prédio do Instituto para que o IPERGS realize os

seus atendimentos. O assunto foi discutido pelos conselheiros. O Conselheiro Michel destacou as

adaptações que já foram feitas como forma de prevenção ao Covid-19. Mencionou também a época

em que  a  Biometria  Municipal  funcionou  nas  dependências  do  IPAM,  e  que  houve  inúmeros

transtornos,  como por  exemplo,  o  IPAM ter  de responder  pedidos  de esclarecimentos  que não

diziam respeito à Autarquia, mas dirigidos ao Instituto pelo fato de aquele setor encontrar-se nas

dependências  físicas  do  Instituto.  Após  análise,  por  unanimidade,  este  conselho  não  aprova  a

proposta  de  convênio.  Após,  como  s  egundo  item  da  pauta:  Reajuste  de  CHS,  Processo  

Administrativo  1938/2017/IPAM. Com  a  palavra,  O  Presidente  do  IPAM  sugeriu  que  sejam

encaminhados ofícios aos prestadores com solicitação de não realização de reajuste, em virtude da

pandemia enfrentada. A sugestão foi acolhida pelos conselheiros. Definiu-se que, com o retorno dos

ofícios, o assunto retornará à pauta. Em seguida, como terceiro item da pauta: Projeto para alteração

de mobiliário - setores de atendimento térreo. O Presidente do IPAM informou que o objetivo é

melhorar o atendimento dos beneficiários e as condições de trabalho dos servidores e estagiários.

Serão  postas  divisórias  entre  os  guichês  de  atendimento  e  também  entre  os  atendentes  e
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beneficiários. Destacou também que o Instituto está buscando qualificar os servidores que atuam no

atendimento.  O  projeto  de  alteração  do  mobiliário  dos  setores  de  atendimento  do  térreo  foi

aprovado por unanimidade. Em seguida, como quarto item da pauta, janela de oportunidade para

servidores que quiserem retornar ao IPAM-SAÚDE e a admissão das ACS no IPAM; O Presidente

do  IPAM entregou  em mãos  ao  Presidente  do  Conselho,  Sr.  Pedro,  minuta  de  projeto  de  lei

complementar  para  alteração  da  Lei  Complementar  nº  298/2007.  A  minuta  também  será

encaminhada aos e-mails dos conselheiros, para sugestão de alterações e acréscimos. O assunto foi

analisado pelos conselheiros e retornará à pauta na próxima reunião. Em assuntos gerais, a Sra.

Silvana destacou a importância da cobertura, por parte da prefeitura, de testes para detectar Covid-

19 em contactantes. O Presidente do IPAM, Sr. Flavio, informou que para realização por parte do

IPAM, é necessária requisição médica. Em seguida, a Conselheira Rita mencionou a época em que

o IPAM emprestava equipamentos de saúde aos beneficiários, por tempo determinado. Questionou

se há possibilidade de que o IPAM volte a realizar esse empréstimo. O IPAM fará estudo para

verificar o motivo de não estar mais emprestando esses equipamentos. Nada mais havendo a relatar,

encerra-se a ata, que será assinada pelos presentes e publicada no “site” do IPAM. A presente ata

serve também como atestado para apresentação dos servidores em suas respectivas repartições.
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