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

CONSELHO GESTOR

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

ATA Nº 02/2021

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, de forma on-line, para

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

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

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

Marlene, juntamente à Conselheira Suplente Eunice Gomes de Oliveira. Também participaram da

reunião o Diretor Financeiro  Vinícius de Vargas Bacichetto e o Representante do SMI, Gustavo

Tuckmantel.  A  pauta  apresentou  os  seguintes  itens:  1)  Processo  do  espólio  de  Luiz  Pasa;  2.

Instrução  Normativa  que  trata  do  translado  de  beneficiários;  3.  Proposta  de  Política  de

Investimentos; 4. Possibilidade de doação de bens móveis em desuso (Geladeira, mesas, cadeiras,

etc...); 5. Cota de participação lucros da Farmácia e que cabem ao IPAM (se o IPAM faz a retirada

ou se permanece como reserva de capital  na Farmácia); 6.  Por provocação do Conselho Fiscal,

deliberação  sobre  a  possibilidade  de  revisão  dos  rateios  definidos  na  Resolução  04/2015;  7.

Assuntos gerais. Iniciada a reunião, e invertida a pauta, tratou-se a respeito da proposta de política

de investimentos, que vigora até 31/12/2022. Com a palavra o representante do SMI, Gustavo,

realizou a apresentação da proposta. Após análise, com questionamentos por parte dos conselheiros,

a proposta foi aprovada, com a ressalva de que se analise a possibilidade de redução da alíquota do

fundo de investimentos de multimercados.  Após,  como segundo item da pauta,  Espólio de Luiz

Pasa. Trata-se de um casal que esteve hospitalizado por Covid-19, e que o esposo, Sr. Luiz Pasa

(titular do IPAM-Saúde), veio a falecer no dia 18 de fevereiro de 2021. A esposa,  Sra. Marlene

Pasa,  esteve internada desde 15 de fevereiro de 2021 - e a partir de 16 de fevereiro em setor de

Unidade de Terapia Intensiva - UTI até data desconhecida, o que impediu a sua vinda ao IPAM para

solicitar a pensão e inclusão no plano de saúde. Então, sua filha fez o requerimento. Ocorre que,

pela ausência de legitimidade da filha para representar a mãe, não foi possível aceitar a solicitação.
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MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

Em 27 de abril de 2021, a Sra. Marlene formalizou os pedidos de pensão e de inclusão no IPAM-

Saúde, desta vez como titular. A data da solicitação pela requerente, porém, extrapolou o prazo de

30 dias. Questiona-se a partir de qual data passará a contar a inclusão no plano de saúde, o que,

inclusive, definirá o pagamento ou não pagamento dos valores utilizados durante a internação da

requerente após o falecimento do titular. Após discussão a respeito, em sua maioria, este Conselho

entende que o IPAM deverá realizar o pagamento. O Conselheiro Gabriel, baseado no Artigo 4º do

Código Civil e Artigos 70 em diante do Código de Processo Civil, considera que o IPAM não deve

realizar o pagamento. Justifica que a filha da requerente fez a solicitação dentro do prazo, todavia,

sem legitimidade para tanto. Cogita a possibilidade de proposição de ação de improbidade contra o

IPAM, caso  este  venha  a  realizar  o  pagamento.  Os  Conselheiros  Rui  Miguel,  Eunice  e  Maria

Marlene sugerem que seja criada legislação com previsão para casos semelhantes. Os Conselheiros

Flavio e Gabriel entendem que essa situação já está prevista em lei, não sendo necessária criação de

normativa  específica.  Após  análise  por  parte  dos  conselheiros,  definiu-se  que  o  expediente

204/2021, que trata desse assunto será encaminhado, novamente, à Procuradoria, para manifestação.

Na próxima reunião ordinária, será dada continuidade ao assunto.  Em seguida, como terceiro item

da pauta,  Instrução Normativa que trata do translado de beneficiários, a  qual  foi  aprovada  por

unanimidade.  Como quarto item da pauta, Possibilidade de doação de bens móveis em desuso. O

Conselheiro Flavio informou que esses bens seriam doados para o Município. Após analise, houve

aprovação  por  unanimidade.  Como  quinto  item  da  pauta,  cota  de  participação  dos  lucros  da

farmácia do IPAM LTDA. Após discussão a respeito, este conselho decidiu que os valores devem

permanecer  com a  farmácia.  Como  sexto  item  da  pauta:  Por  provocação  do  Conselho  Fiscal,

deliberação sobre a possibilidade de revisão dos rateios definidos na Resolução 04/2015, o que foi

aprovado pelos conselheiros.  Será solicitado à Contabilidade que se realize estudo do assunto. Em

assuntos gerais, o Conselheiro Rui falou a respeito da inclusão de celetistas no plano de saúde e seu

respectivo desconto de contribuição na folha de pagamento. Questionou sobre quais valores se dá

esse desconto.  Em resposta,  o Presidente do IPAM, Flavio,  disse que verificará junto ao RH e,

assim que possível, repassará essa informação. 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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