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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
SÃO MIGUEL  IPSAM
I ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL – RIO
GRANDE DO NORTE
Aos sete dias do mês de Novembro de 2014 às dezesseis horas na sede
do Instituto de Previdência do Município de São Miguel, reuniramse
ordinariamente os membros do Conselho Municipal de São Miguel,
para deliberarem acerca dos pontos de pauta definidos no oficio circular
nº 008/IPSAM/PRES, datado de 3 de Novembro de 2014.
Abertos os trabalhos pelo Presidente do IPSAM, Francisco Tiago
Pessoa Dantas, apregoouse os presentes: José Leonardo Alves
Nogueira, José Barbosa de Souza, Carla Karinelli de Souza, Geraldo
Magela Vidal, Celina Maria de Freitas Carvalho, Cícero Peixoto de
Queiroz, Sandra Regina da Silva Oliveira, Joelson Leite Silva,
representante da Caixa Econômica Federal, Marciel Antonio de Sales,
assessor jurídico do IPSAM, incontinente designouse Raquel
Fernandes de Queiroz para secretariar os trabalhos, lavrandose a
respectiva Ata.
Iniciouse a reunião, discutindo dente os pontos de pauta, acerca da
nomeação do Presidente do Conselho.
O Conselheiro José Barbosa pediu informações sobre como funciona o
IPSAM, Tiago comentou sobre o funcionamento da rotina no IPSAM,
a questão dos contratados para trabalhar no IPSAM: Médico,
Assessoria jurídica, salientandose que haja vista estarmos no final do
ano de 2014, realizouse a contratação de médico e assessoria jurídica
por meio de dispensa, somente por dois meses, sendo que no início de
janeiro de 2014, realizarseá os respectivos processos licitatórios.
O Presidente do IPSAM Tiago, falou sobre a importância da
participação do Conselho nas reuniões semanais/mensais, pois tem
pouca participação e os Conselheiros alegam que os Conselhos não
funcionam de fato, entretanto, buscase a efetiva atuação deste conselho.
Dr. Marciel falou sobre a questão da rotina e da luta no IPSAM, para
que tenha uma participação efetiva dos Conselhos e assim haverá
incentivo para os demais conselheiros, pois deste modo estaremos
divulgando o IPSAM e conseqüentemente notaremos sua valorização.
A conselheira Celina Maria pediu informações sobre quem é o
Presidente da autarquia e Dr. Marciel tirou sua dúvida.
Houve a votação entre os Conselheiros e o indicado para presidência do
Conselho Municipal de Previdência foi o Conselheiro Cícero Peixoto de
Queiroz.
O Presidente definiu que a próxima reunião será dia 13, quinta feira às
14 horas.
Participou também da reunião o representante da Caixa Econômica
Federal, Joelson Leite Silva que falou sobre a Política de Investimento e
se mostrou a disposição de todos os presentes para qualquer
esclarecimento.
Dr. Marciel falou sobre a confiabilidade que tem a Caixa e exemplificou
sobre o Instituto de Previdência de Tenente Ananias/RN.
Cícero Peixoto pediu informações sobre quais os procedimentos, o que
é preciso para a aposentadoria e Tiago e Dr. Marciel tiraram suas
dúvidas.
Barbosa disponibilizou o site e redes sociais da Prefeitura para
quaisquer dúvidas.
Sandra parabenizou pela estrutura do IPSAM e também reforçou sobre
a importância da participação do Conselho nas próximas reuniões.
A reunião finalizou com o Presidente agradecendo aos presentes e
convidando para a próxima reunião dia 13/11/2014, a partir das 14
horas.
Conclusa a discussão acerca dos pontos de pauta, encerrouse a
presente reunião, lavrandose a respectiva Ata, que vai ( ) por mim
assinada, subscrevendoa os demais presentes.
São Miguel/RN, 13 de novembro de 2014.
FRANCISCO TIAGO PESSOA DANTAS
Presidente IPSAM
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