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REUNIÃO ORDINÁRIA

ATA Nº 08/2020

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2020, às dez horas, para reunião ordinária, de forma

online,  reuniram-se  os  seguintes  conselheiros:  O  Presidente  do  IPAM,  Flavio  Alexandre  de

Carvalho, o Presidente do Conselho, Pedro Pereira de Souza, os Conselheiros Rui Miguel, João

Antônio  Ferreira,  Cláudia  C.  T.  Mandelli,  Karina  Luiza  dos  Santos  de  Paula  (suplente  de Rui

Miguel) e Michel  do Lago Amaro (suplente  de Cláudia).  Também participou da reunião a Sra.

Silvana Teresa Piroli, Presidente do Sindiserv. Aberta a reunião pelo Presidente Pedro, passou-se

para  o primeiro  item  da  pauta:  Minuta  de  Projeto  de  Lei  Complementar  que  altera  a  Lei

Complementar 298/2007  .   Com a palavra, a Conselheira Karina informou que entende que se deve

dar prosseguimento nas alterações. Em seguida, a Presidente do Sindiserv, Sra. Silvana, destacou

que os agentes de endemia são trabalhadores do serviço público e que passam por seleção para

admissão. E que, em casos de demissão, é necessário prévio processo administrativo. O Conselheiro

Michel registrou ser contra a inclusão dos agentes de saúde. Questionou de onde sairia o valor da

contribuição patronal. Também ressaltou a questão de cobrança de créditos junto ao IPAM-SAÚDE

nos casos de desligamento. Salientou que a rotatividade desses empregados é maior do que a dos

servidores públicos. A Conselheira Cláudia informou que é contra a inclusão dos agentes de saúde,

pois esses não são servidores públicos. Destacou que o IPAM-SAÚDE é dos servidores e de seus

dependentes e que este conselho deve defender os servidores e seu plano de saúde. O Conselheiro

Rui Miguel demonstrou-se favorável à inclusão dos agentes de saúde. Disse também que a não

inclusão seria um ato discriminatório e uma injustiça. Relembrou que esse é um pedido que ocorre

há anos. A Conselheira  Karina votou a favor  da inclusão dos agentes  de saúde e também pela

retirada do artigo 35 da referida minuta. O Conselheiro Presidente, Pedro, votou a favor da inclusão

dos agentes de saúde. O Presidente do IPAM, Flavio, votou pelo envio da proposta como um todo.

O Conselheiro João votou pela inclusão dos agentes de saúde. Após, seguiu-se a análise dos demais

artigos da minuta, sendo aprovados, com exceção do artigo 7º, que altera a redação do artigo 35 da
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Lei complementar 298/2007, para o qual, não há concordância unânime em sua alteração. Com

relação ao inciso III, do artigo 35, a alteração se refere à contribuição patronal que passaria a incidir

somente  sobre  a  folha de pagamento  dos servidores  associados.  Com a palavra,  o  Conselheiro

Michel destacou que há um número alto de servidores não associados, e que essa alteração objetiva

evitar a geração de passivo para o IPAM. O Presidente do IPAM, Flavio, informou que a Prefeitura

não realiza esse pagamento desde 2014, tendo-se um passivo de mais de quarenta milhões de reais.

Entende que é necessário judicializar essa dívida. Silvana, Presidente do Sindiserv considera que o

assunto deve ser  tratado posteriormente,  em outra  proposta  de alteração.  A Conselheira  Karina

entende que o inciso III do artigo 35 não deve ser alterado. O Conselheiro Michel destacou que, na

proposta  anterior,  não  havia  a  possibilidade  de  retorno  de  servidores  com  a  contribuição  por

alíquotas, considerando-se esse um fato novo, que justificaria a alteração do artigo 35. Após análise

realizada pelos conselheiros, definiu-se que será agendada reunião extraordinária para a próxima

quarta-feira, dia 07 de outubro, às 10h, para dar continuidade à discussão a respeito do artigo 7º da

minuta. Em assuntos geais, nada foi apresentado. Nada mais havendo a relatar, encerra-se a ata, que

será assinada pelos presentes e publicada no “site” do IPAM. 
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