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Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Gestão do Instituto de Saúde dos 
Servidores do Estado do Ceará – CONGE/ISSEC.   

 
Data: 22/12/2021; 
Hora: 9h; 
Forma: Virtual/Remota.  
 

 
O Presidente do CONGE – Aloísio Carvalho (CGE) solicitou ao Cons. Olavo entrar em 1 

contato com a Cons. Jeruza, para solicitar a análise e o pronunciamento da mesma, a 2 

respeito da Ata disponibilizada no grupo de WhatsApp do CONGE, considerando sua 3 

impossibilidade em participar da reunião. Em seguida o Cons. Olavo informou que foi 4 

apresentada para a apreciação deste colegiado, a pauta, com os seguintes itens: 1. 5 

deliberação da ata da reunião do CONGE de 20/09/2021 - virtual; 2. deliberação da ata 6 

da reunião do CONGE de 14/12/2021 – virtual, e; 3. relatório atuarial - ISSEC/FASSEC, 7 

do quadrimestre de maio/2021 a agosto/2021. O Pres. Aloísio desejou boas vindas, e, 8 

passou a palavra ao Sr. Roberto Magno - SALUTIS. Com a palavra o Sr. Roberto Magno 9 

desejou felicitações a todos e, iniciou a apresentação sobre as Reservas Técnicas, 10 

recapitulando o ciclo operacional dos eventos/atendimentos e pagamentos, na 11 

oportunidade, também, foram abordados os seguintes assuntos: crescimento de 8% da 12 

carteira de usuários; comportamento dos custos, comparados à avaliação anterior 13 

(novembro/2020) com a atualização do custo (agosto/2021), o custo médio aumentou de 14 

R$ 159,13 para R$ 178,88, e, o superávit passou da faixa salarial de R$ 5.000,00 para 15 

R$ 6.000,00; para o custo médio de IBNP, em agosto/2021, foram utilizadas informações 16 

históricas referentes aos eventos pagos, no período de janeiro a junho/2021; atualização 17 

das bases salariais; indicadores de utilização; premissas atuariais que foram 18 

consideradas para a realização do trabalho; resultados projetados, e; reservas atuariais, 19 

com o objetivo de apresentar os resultados ao CONGE/ISSEC, no intuito de subsidiar o 20 

processo decisório, visando à manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, 21 

concluiu a apresentação esclarecendo que, quanto maior o período de cobertura mais 22 

estabilidade/tranquilidade para administrar qualquer alteração substancial de custeio. 23 

Após a apresentação, aconteceram os debates, e, esclarecimentos de dúvidas e 24 

considerações de pontos mais relevantes; das 3 (três) recomendações apresentadas, 25 

todos os Conselheiros foram favoráveis pela deliberação da reserva técnica no valor de 26 

R$ 157.618.298,51, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, distribuídos da 27 

seguinte forma: R$ 114.020.886,04 (cento e quatorze milhões, vinte mil, oitocentos e 28 

oitenta e seis reais e quatro centavo) para a Reserva de Equilíbrio da Socialização das 29 

Contribuições, e, R$ 43.597.412,47 (quarenta e três milhões, quinhentos e noventa e 30 

sete mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e sete centavos) para IBNP, subdividido 31 

em: R$ 16.258.061,53 (dezesseis milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, sessenta e um 32 

reais e cinquenta e três centavos) para a Reserva de Eventos Realizados e Não Pagos, e, 33 

R$ 27.339.350,94 (vinte e sete milhões, trezentos e trinta e nove mil, trezentos e 34 

cinquenta reais e noventa e quatro centavos) para a Reserva de Eventos a Liquidar; estes 35 

valores serão apropriados, com base nos registros financeiros da Conta de Gestão 36 

ISSEC/FASSEC, posicionada em 14/12/2021, e, ficarão reservados e rendendo, de 37 

acordo com cada finalidade especificadas acima. Antes de concluir com o seu voto, o 38 

Pres. Aloísio, questionou se essa decisão poderá ser revista a qualquer momento, a 39 

depender da necessidade, com resposta positiva, votou favorável a reserva especificada 40 

pelos demais Conselheiros. Logo após os encaminhamentos referentes ao relatório 41 

atuarial, a presença do Sr. Roberto Magno foi dispensada para que pudessem seguir com 42 

os demais itens da pauta. Deliberadas as Atas das reuniões realizadas nos dias 43 

20/09/2021 e 14/12/2021, ficando aprovadas por todos. Aproveitou o ensejo e solicitou 44 
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ao Cons. Olavo, registrar em Ata, sua satisfação, visto que o Governador, na ocasião da 45 

reunião ocorrida em 21/12/2021, entre o Governador, seu secretariado e dirigentes de 46 

vinculadas, elogiou por demais o ISSEC, e, sua Gestão, disse ainda, que não recebe mais 47 

reclamações dos servidores com relação aos serviços prestados pelo ISSEC, concluiu 48 

parabenizando o Cons. Olavo e toda sua equipe. O Cons. Olavo acrescentou que o mérito 49 

também é do CONGE, pois tudo se inicia através deste, e, parabenizou todos os 50 

Conselheiros. Por fim, o Presidente Aloísio perguntou se havia mais alguma pauta, e, 51 

como nada mais foi colocado encerrou a reunião. ASSINATURAS: Presidente do CONGE: 52 

Aloísio Barbosa de Carvalho Neto e; Conselheiros: Ronaldo Lima Moreira Borges, José 53 

Olavo Peixoto Filho, José Helano Maia, e, Patrícia Emília Gomes Facó. 54 

 


