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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO MIGUEL 
ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL – RIO GRANDE DO

NORTE

 
No vigésimo primeiro dia do mês de maio de 2018 às dez horas, na
sede do Instituto de Previdência do Município de São Miguel,
reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Municipal de
São Miguel, para deliberarem acerca dos pontos de pauta definidos no
oficio nº 040/IPSAM/PRES, datado de 16 de maio de 2018.
 
Abertos os trabalhos pelo Presidente do IPSAM, Raimundo Segundo
de Lima Souza, apregoou-se os presentes Conselheiros: Flazico
Thiago Diógenes Rego e Francisco Gledson de Freitas do Poder
Executivo, José Edmilson de Carvalho do Poder Legislativo, Hélia
Rejane da S. B. de Sá e Celina Maria de Freitas Carvalho
representante dos Pensionistas, Francisca Petruce da Cruz
representante dos Inativos. Incontinente designou-se Priscila Karla de
Sousa para secretariar os trabalhos, lavrando-se a respectiva Ata.
 
Iniciou-se a reunião, lendo-se a ata referente à primeira reunião
extraordinária, tendo sido aprovada pela unanimidade dos presentes.
Por conseguinte, passou-se a discutir acerca das questões solicitadas
na décima sexta reunião.
 
Presidida a reunião de hoje o presidente do IPSAM entregou o cálculo
base(referente ao parcelamento do décimo terceiro salário,
Dezembro2017) aos conselheiros, e os mesmo iniciaram as
discussões, com isso Gledson sugeriu de imediato à escolha do
presidente e secretário do conselho para que os mesmo tomem
conhecimento de atas e reuniões feitas atribuindo para ambos a
lavração das Atas, eximindo está responsabilidade do Instituto de
Previdência, para esta leitura, solicitaram também junto ao presidente
do IPSAM uma sala e local para arquivar todo material usado pelo
conselho.
 
A escolha do Presidente e Secretario do conselho, como havia
sugerido um dos conselheiros por não haver membros suficientes para
a votação, sugeriu-se então que na próxima reunião será votado esse
item da pauta que foi sugerido e discutido.
 
José Edmilson questionou a demora nas reuniões do conselho e sobre
o assunto a ser debatido na reunião, sugerido que as reuniões do
conselho serão realizadas mensalmente a fim de minimizar essa
demora e com aceitação de todos os presentes ficou assim
estabelecida.
 
Celina Lê o parecer técnico da Assessoria Jurídica em relação ao
parcelamento do décimo terceiro salário, e Gledson sugeriu que fosse
agendada uma reunião com Allan Secretario Municipal de
Administração, finanças, planejamentos e orçamento para ver essa
questão dos pagamentos, e sugeriu que seja enviado um ofício ao
mesmo comunicando a necessidade de se conversar sobre o
pagamento.
 
Os membros presentes (Petruce, Celina e José Edmilson) sugerem que
o parcelamento da dívida deve ter o menor número de parcelas,
discutiram a possibilidade de fixarem entre 12 e 24 vezes, visto que
não ultrapasse o tempo da gestão atual, e caso não haja pagamento,
pedir para o banco reter o que foi recolhido referente ao FPM.
 
Na pauta passada um dos itens era sobre a isenção das taxas, o
Presidente DO Ipsam expôs sobre o assunto comunicando que foi
conseguida essa isenção junto aos bancos.
 
Gledson questionou sobre os rendimentos, se houve uma queda, se já
ficou no vermelho algum mês, referente a este assunto o presidente do
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Ipsam relatou que sim.
 
Ainda sobre os investimentos do Instituto, Raimundo Segundo
questionou junto ao conselho a necessidade de rever a política de
investimentos do Ipsam, conforme recebeu orientação do próprio
banco. Com isso sugeriu trazer numa próxima reunião um
representante do banco para discutir sobre tal assunto.
 
Raimundo Segundo expôs o resultado que o Instituto tem e foi
evidenciado em dos cursos realizado por ele no Tribunal de Contas do
Estado, mostrando a seriedade e o compromisso do trabalho que vem
sendo feito no Instituto até a presente data.
 
Conclusa a discussão acerca dos pontos de pauta, encerrou-se a
presente reunião, lavrando-se a respectiva Ata, que vai por mim
assinada, subscrevendo-a os demais presentes.
 
São Miguel, 21 de maio de 2018.
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