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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
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL – RIO GRANDE DO
NORTE

No décimo terceiro dia do mês de Novembro de 2014 as quatorze 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 021/IPSAM/PRES, datado de 11 de Novembro de 2014.
Abertos os trabalhos pelo Presidente do IPSAM, Francisco Tiago
Pessoa Dantas, apregoouse os presentes  Conselheiros: José
Leonardo Alves Nogueira, José Barbosa de Souza, Geraldo Magela
Vidal, Celina Maria de Freitas Carvalho, José Edmilson de Carvalho,
Célio Gonçalves de Queiroz, Cícero Peixoto de Queiroz, Daniel Vieira
de Almeida, Maria Neide Chaves Jerônimo, Paulo Henrique Carlos
Alves representante da Caixa Econômica Federal, Marciel Antonio de
Sales, assessor jurídico do IPSAM e o Excelentíssimo Senhor Prefeito
Dario Vieira de Almeida, incontinente designouse Raquel Fernandes
de Queiroz para secretariar os trabalhos, lavrandose a respectiva Ata.
Iniciouse a reunião, lendose a ata referente a primeira reunião
ordinária, tendo sido aprovada pela unanimidade dos presentes.
Por conseguinte, passouse a discutir acerca da política de investimentos
para o exercício de 2014.
O representante da Caixa Paulo Henrique Carlos Alves, convidado para
explicar acerca das linhas e fundos de investimentos que a CEF oferece
aos Regimes Próprios de Previdência, falou sobre o aumento da
inflação no Brasil, como está o Mercado Nacional e mostrou que a
visão da mesma é apontar o que é mais favorável para conter a inflação
recorrendo a aplicações da taxa CDI e Taxa SELIC.
Dr. Marciel pediu informações sobre os Fundos de Investimento e
Paulo Henrique tirou suas dúvidas.
Dr. Marciel também perguntou se corre o risco de perdas do capital
investido e o representante falou que é relativo, pois estarão sempre
correndo risco.
Dr. Dario perguntou sobre a Poupança e Paulo tirou suas dúvidas.
Tiago deu sua opinião sobre a Poupança e a forma de aplicação do
RPPS de São Miguel.
Paulo deixou claro que o mercado está em constante mudança.
Dr. Marciel perguntou a Paulo se a Caixa iria ficar informando sobre as
mudanças do mercado e Paulo confirmou que eles vão manter o
Conselho sempre informado.
Tiago perguntou sobre a questão de percentuais que poderão ser
aplicados e Dr. Marciel respondeu que só pode ser aplicado 25% por
fundo, dentre as linhas de aplicações escolhidas pelo Conselho, fixas ou
variáveis.
A conselheira Celina perguntou sobre como vai ser a destinação do
dinheiro para aposentadoria e Dr. Marciel tirou sua dúvida.
Paulo deixou claro que ficará disponível para qualquer esclarecimento e
mostrou que estará presente sempre que for preciso.
Cicero perguntou se a caixa não disponibiliza a compra de títulos e
Paulo respondeu que a mesma não é uma empresa de capital aberto,
portanto não dispõe de títulos.
Tiago deixou claro que o Conselho pode cobrar, mas também mostrou a
importância da participação assídua de todos para que o IPSAM tenha
reconhecimento e valorização.
Dr. Marciel perguntou sobre um possível treinamento da Caixa aos
Conselheiros e Paulo falou que a idéia é possível de ser realizada.
Dr. Marciel falou que o responsável por definir as próximas reuniões é
o Presidente do Conselho Cicero Peixoto.
O Conselho Municipal de Previdência deliberou de consensual que os
recursos do Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência do
Município de São Miguel serão aplicados somente em fundos do
segmento de renda fixa, cabendo a escolha dos referidos fundos a
gestão do RPPS, podendo se alterada a qualquer momento por meio de
deliberação do CMP, obedecidos as determinações da Resolução
BACEN n.º 3.922, de 2010.
Tiago finalizou agradecendo ao representante Caixa Econômica pela
presteza e disponibilidade.
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.
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