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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 SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL – RIO GRANDE DO

NORTE

 
No vigésimo quarto dia do mês de maio de 2018 às quinze 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 041/IPSAM/PRES.
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 e Célio Gonçalves de Queiroz
do Poder Legislativo, Hélia Rejane da S. B. de Sá representante dos
Pensionistas, Francisca Petruce da Cruz representante dos Inativos,
Etelvina Maria Alves do Nascimento e Maria Neide Chaves Jerônimo
representante dos Servidores Ativos. 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 sétima reunião.
 
Presidida a reunião de hoje o presidente do IPSAM entregou o cálculo
base (referente ao parcelamento do décimo terceiro salário,
Dezembro2017) aos conselheiros novamente, e os colocou a par do
que foi discutido na reunião anteriormente, visto que houve poucos
conselheiros na reunião passada.
 
Raimundo Segundo também reforçou durante a reunião a importância
de um conselho atuante, e que comunicou que no inicio do seu
mandato solicitou através do sindicato informações sobre o mesmo.
A votação foi iniciada, e ao acordo de todos os membros do conselho
ficou definido que o presidente será Francisco Gledson de Freitas e
como Secretaria Etelvina Maria Alves do Nascimento, ambos
aprovados com unanimidade por todos os presentes.
 
Ficou acordado também que as reuniões do conselho serão sempre na
última quinta-feira do mês, levando em consideração que é uma data
que já tenha tido feito os repasses, e no horário de 15h00min
estipulado por todos.
 
Ainda sobre os investimentos do Instituto, Raimundo Segundo
explicou que em relação ao representante da caixa, o funcionário
Áquila solicitou junto à agência um representante vindo de Natal-RN
para comparecer ao Ipsam para discutir sobre uma nova política de
investimentos.
 
Após a leitura sobre o parecer jurídico e a lei que regulamenta o
parcelamento do décimo terceiro de 2017, ficou decidido que o
número de parcelas fixaria em 24 vezes e que os mesmo tivessem
urgência.
 
Raimundo Segundo aproveitou para apresentar oficialmente os novos
membros e ressaltou a seriedade e o compromisso dos mesmos com o
Ipsam.
 
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, 24 de maio de 2018.
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