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ATA 269° REUNIÃO DA JUNTA DE RECURSOS DO IPAMV
Ata 269 da Reunião da Junta de Recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Município de Vitória. Aos 05 (cinco) dias do mês de Março de 2012 (Dois mil e doze), reuniuse a Junta de Recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de
Vitória – IPAMV, no Auditório do IPAMV em Bento Ferreira – Vitória – ES, com a presença do
Presidente Robson Lucio Loureiro e dos Conselheiros: Rafael Ângelo Brizotto, Elias Mugrábi de
Oliveira, Olga Maria Pereira Paiva, Carlos R. de Faria, Julio R G Peixoto , Maria Jane Pereira,
Lauro Cypreste, Cybelle Maria Moreira, Clemilde Cortes Pereira e ausente o Conselheiro e Ângelo
André Vieira Segatto. Dando início à reunião, fez-se leitura e aprovação da Ata anterior. Rafael
Ângelo Brizotto iniciou a reunião dizendo que se dirigiu ao PHS para buscar o seu boleto e foi
surpreendido com reajuste de 35% sua mensalidade saltou de R$ 186,00 para R$ 251,00. Rafael obteve
como resposta do PHS que o aumento foi realizado porque o plano é do IPAMV logo, quer abrir
processo judicialmente contra o IPAMV e contra o PHS. Os Conselheiros realçaram que o contrato com
o IPAMV se encerrou, sendo inclusive enviado um ofício da Presidência para o plano a fim de tomar
providências quanto a utilização do código do contrato expirado e até o momento não enviaram
resposta. A Pauta da reunião são as propostas de Assistência à Saúde. O Sr. Julio Peixoto disse que a
massa da Prefeitura gira em torno de 25.000 servidores e que ninguém tem essa massa, quanto maior o
número de segurados menor o valor. Clemilde Cortes Pereira quer assistência à Saúde e não um plano
de saúde. A Presidente do IPAMV solicitou uma proposta em concreto. O Sr. Julio R G Peixoto fez a
leitura da Proposta solicitando aos conselheiros que anotassem os destaques. 1º O Art. 1º da Lei 4399/97
2º Inclusão/Formação de massa 3º mediante art. 4º forma de contribuição participação da
municipalidade. Outras questões foram levantadas: a Prefeitura deve licitar a operadora se o Município
no caso for o criador, se for Autarquia a Autarquia que deve licitar. A proposta é criar uma Autarquia ou
sistema de auto-gestão passando a integrar ao organograma da SEMAD diretamente subordinado ao
Gabinete do Prefeito. Todos votaram a favor de um sistema de auto gestão dentro da estrutura da
Administração Municipal com subordinação direta ao Gabinete do Prefeito. Carlos Faria a previdência
não deve mexer, logo o IPAMV não pode assumir a Assistência, vota na criação de uma Autarquia.
Olga defende a idéia de voltar para uma reunião com a presença do Prefeito. Clemilde lembrou da
reunião com Marinelly que recebeu a proposta em concreto e pediu na época para esperar a superação
da crise. È a favor de protocolar com vistas ao Prefeito e assim obter uma resposta. Luzimar lembrou
que deverá ser feita licitação para o Plano de Saúde, no caso de Auto-gestão (autarquia ou
departamento). Elias se pronunciou dizendo que existe uma bandeira em comum a saúde do servidor, o
sistema envolve planos e outras ações. Rafael Ângelo Brizotto teve que se ausentar da reunião devido a
um acidente em sua Escola, deixou seu voto com a maioria. Todos votaram a favor da criação de uma
Autarquia subordinada a SEMAD. Sugeriram extrair o art. 1º da Lei 4399/97 que diz sobre Assistência
a Saúde. A próxima reunião ficou agendada para o dia 12/03/2012. Cybelle Pinheiro não poderá
comparecer, pois, estará de prêmio incentivo. E nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião.
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