
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

CONSELHO GESTOR IPAM-SAÚDE

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

ATA Nº 07/2020

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2020, às onze horas, para reunião extraordinária, de

forma  online,  estiveram  presentes  os  seguintes  conselheiros:  Flavio  Alexandre  de  Carvalho

(Presidente do IPAM), Pedro Pereira de Souza (Presidente do Conselho), Cláudia C. T. Mandelli,

Rita Casiraghi Moschen, Rui Miguel e Michel do Lago Amaro (suplente de Cláudia).  A pauta da

reunião  trouxe  o  seguinte  assunto:    Proposta  Orçamentária  para  o  Exercício  de  2021.   Aberta  a

reunião pelo Presidente Pedro, passou-se a palavra para a Conselheira Rita, que questionou se é

possível incluir na proposta orçamentária a criação de cartão do plano de saúde com identificação

biométrica.  Em resposta,  o  Presidente  do  IPAM informou que dentro  dos  valores  previstos  na

proposta  orçamentária,  há  possibilidade  de se  realizar  essa  adaptação.  Destacou  também que o

IPAM caminha nesse sentido e que essa adequação tecnológica ocorrerá futuramente. Em seguida,

o Conselheiro Presidente, Pedro Souza, disse que aprovava a proposta orçamentária IPAM-Saúde

para 2021, conforme síntese apresentada ao Conselho, com a ressalva, no entanto, em relação ao

item “Salários  e  Encargos  Patronais”,  no que pertine à  trimestralidade,  pois entende que a Lei

Complementar nº 173/2020 não impede a revisão geral anual, inserta no art. 37, inc. X, da CF88,

que tem como objetivo assegurar o valor real da remuneração em face da perda do poder aquisitivo

provocado  pela  inflação.  Após  análise  realizada  pelos  conselheiros,  foi  aprovada  a  proposta

orçamentária, por unanimidade. Nada mais havendo a relatar, encerra-se a ata, que será assinada

pelos presentes e publicada no site do IPAM.
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