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O Presidente do CONGE – Ronaldo Lima (SEPLAG) iniciou os trabalhos solicitando ao Cons.1
Olavo para informar a pauta do dia. Por sua vez, o Cons. Olavo informou que foi apresentada,2
em preliminares, para a apreciação do colegiado, a pauta, com os seguintes itens: 1.3
deliberação da ata da reunião virtual do CONGE de 03/05/2022; 2. apresentação do4
relatório atuarial anual, e, quadrimestral das reservas técnicas do ISSEC/FASSEC. Ainda5
com a palavra, o Cons. Olavo, por questão de ordem e seguindo metodologia de reuniões6
anteriores, propôs a inversão de pauta para iniciar com a apresentação do mencionado7
relatório (item 2), e, em seguida tratar do item 1 e demais assuntos correlatos. Todos8
concordaram. Então foi passada a palavra ao Sr. Roberto Magno – Consultor Técnico9
(SALUTIS) para realizar referida apresentação dos relatórios atuariais. Com a palavra o Sr.10
Roberto Magno felicitou a todos e expressou satisfação em estar reunido, novamente, com o11
Conselho de Gestão do Issec. Enfatizou o objetivo da apresentação que é mostrar os12
resultados da avaliação atuarial de 2022, para subsidiar o Conge e a Direção do Issec no13
processo decisório, visando a manutenção do equilíbrio financeiro, econômico e atuarial do14
Fassec. Período histórico da base de dados: janeiro/2019 a dezembro/2021, para usuários e15
receitas, e, posição contábil: dezembro/2021. Além do resultado atuarial, foram abordados,16
no relatório, os seguintes pontos: carteiras de usuários; eventos indenizáveis;17
contraprestações; resultado assistencial; e, premissas determinísticas. O Sr. Magno concluiu18
a apresentação reiterando as seguintes recomendações: reposição das receitas pelo índice de19
agravamento dos sinistros; estabelecimento de linha de cuidado ao idoso (1. avaliação do20
perfil epidemiológico da carteira; 2. implantação de políticas de atenção primária à saúde);21
analisar possibilidade de criação de plano autossustentável para dependentes que perdem22
condição de elegibilidade no Fassec. Após a apresentação, aconteceram os debates,23
esclarecimentos de dúvidas e controvérsias, considerações de pontos mais relevantes, e,24
solicitação de correção de algumas informações. Em seguida, o Pres. Ronaldo parabenizou os25
gestores do Issec e Conselheiros do Conge, pela organização, controle e condução dos26
trabalhos durante esses últimos 4 anos, resultando no reajuste zero de contribuição do27
usuário desde 2019, e, também, pela reserva técnica significativa, e, principalmente pelos28
resultados qualitativos, como, o crescimento de adesões de usuários, e, de credenciamento de29
mais profissionais de saúde na Capital, e, no Interior do Estado. Informou que esteve reunido30
com o Líder de Governo, na Assembleia Legislativa, e mais dois Deputados Estaduais,31
momento em que expressou seu orgulho em falar dos bons resultados que o Issec tem32
apresentado, e, sugeriu que o Cons. Olavo apresentasse esses resultados à Assembleia,33
considerando a relação que os Deputados têm com muitas categorias, podendo servir de34
ponte para o ingresso de mais usuários; frisou, como foi falado anteriormente, que o Issec é35
motivo orgulho para o ex-Governador Camilo Santana. Concluiu sua fala sendo favorável ao36
cenário 1, pelo reajuste zero dos valores de contribuição, tanto pelos usuários quanto pelo37
Governo, uma vez que os números apresentados dão margem para essa decisão. O38
Conselheiro Helano concordou com o Pres. Ronaldo pelo não reajuste, e, registrou que, além39
da reserva técnica, o saldo que dispõe em caixa tem condições de manter a situação como40
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está; os números apresentados são consolidados e consistentes, contudo, ressaltou que o41
cenário pode mudar a qualquer momento, porém, existe o comprometimento da avaliação42
quadrimestral, estando a próxima avaliação, prevista para agosto ou setembro/2022. O Pres.43
Ronaldo perguntou se os demais Conselheiros gostariam de se pronunciar. Oportunamente,44
o Conselheiro Olavo expressou sua preocupação quanto aos dados referentes às autorizações45
de atendimentos e procedimentos, na capital e no interior, de um modo geral, considerando46
que realiza acompanhamento, periodicamente, por meio da TV Issec/Atendimento em Tempo47
Real (no site do Issec), e, o número de autorizações, atualmente, vem apresentando uma48
massa progressiva com utilização efetiva por parte dos usuários. Exemplificou que,49
atualmente, no período da manhã o número de autorizações se aproxima à 3.000, enquanto50
até fevereiro/2022 esse número era alcançado somente no final do período da tarde, frisou51
que a nível de gestão esses números são significativos, porém, por hora, os resultados52
apresentados no relatório atuarial e quadrimestral são razoáveis e se associou ao Pres.53
Ronaldo e Cons. Helano, pelo não reajuste, com a ressalva de reanálise no próximo54
quadrimestre. Logo em seguida a Cons. Patrícia também realizou suas considerações, iniciou55
parabenizando o Sr. Magno pela apresentação, e, frisou que as comparações entre o Issec e56
os planos de saúde representa muito a favor do Issec; parabeizou também o Cons. Olavo e o57
corpo técnico do Issec, pelo números bastante positivos, que isso gera uma certa58
tranquilidade. Somando as falas dos demais Conselheiros, como foi dito, os número são59
confortáveis ainda, e, concorda com o não reajuste. Acrescentou que, ainda tem muito o que60
ser feito, citou: a questão da faixa etária de até 21 anos, para filhos/dependentes (que se61
perde muito); a proposta do plano Issec família seria facilmente vendável por ter custo muito62
abaixo do mercado; e, por último, falou sobre a importância da atenção à saúde do idoso63
(atenção prioritária), visto que, atualmente, 48,2% da carteira do Issec está composta por64
idoso (última faixa etária da tabela), destacou ainda, o custo e benefício considerando que a65
prevenção é menos onerosa. Dos dois cenários apresentados, todos do Colegiado foram66
favoráveis ao cenário 1; ficando deliberado pela Reserva Técnica no valor total de R$67
181.115.556,59, distribuído da seguinte forma: Reserva para Equilíbrio da Socialização das68
Contribuições - RESC, no valor de R$ 137.445.945,15, e, IBNP no valor de R$ 43.669.611,44,69
com a seguinte subdivisão: R$ 27,149.061,51 - Provisão para Eventos Ocorridos (P.O.), e, R$70
16.520.549,93 - Provisão para Eventos Não Pagos (PENP); valores estes, ficarão reservados e71
rendendo, de acordo com cada finalidade especificadas acima. Após as deliberações e72
encaminhamentos referentes ao relatório atuarial, a presença do Sr. Roberto Magno foi73
dispensada. Em seguida, o Pres. Ronaldo solicitou realizar a deliberação (com a data desta74
reunião) da ata do dia 03/05/2022, por meio do grupo de whatsapp do CONGE; todos75
concordaram. O Cons. Helano solicitou informações sobre a situação do novo processo76
licitatório, quanto à publicação em D.O.E. da portaria do grupo de trabalho77
(SEPLAG/CGE/ISSEC). O Pres. Ronaldo informou que o Cons. Aloísio também já o havia78
cobrado, se desculpou, e, esclareceu que, em virtude da saída de um membro indicado pela79
Seplag, e, devido as suas atribuições e priorização de processos referentes a repasses,80
carreiras, concursos etc, em virtude do prazo (até 30/06/2022), não conseguiu dar81
encaminhamento, informou que o processo se encontra na Assessoria Jurídica da Seplag, e,82
se comprometeu em concluir e enviar a portaria para publicação em D.O.E., na presente data.83
O Pres. Ronaldo perguntou se havia mais algum assunto. Nesta oportunidade, a titulo de84
cientificação ao Colegiado, o Cons. Olavo informou que agrupou e consolidou toda a85
documentação inerente ao processo licitatório revogado, para, após publicação da citada86
portaria em D.O.E., disponibilizar ao Grupo de Trabalho (Seplag/CGE/Issec), com o intuito87
de subsidiar na elaboração do Novo Edital de Licitação para contratação de Empresa de88
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Consultoria e Assessoria Operacional do Programa de Assistência à Saúde do Servidor. E,89
como nada mais foi apresentado o Pres. Ronaldo agradece e encerrou a reunião. Por motivo90
de saúde, a representante da SESA, Sra. Tereza Neuman, não pôde participar desta reunião.91
ASSINATURAS: Presidente do CONGE: Ronaldo Lima Moreira Borges; Conselheiros: Aloísio92
Barbosa de Carvalho Neto, José Olavo Peixoto Filho, José Helano Maia e Patrícia Emília93
Gomes.94


