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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 TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL – RIO GRANDE DO
NORTE

No vigésimo terceiro dia do mês de Dezembro de 2014 as quatorze
horas na sede do Instituto de Previdência do Município de São Miguel,
reuniramse ordinariamente os membros do Conselho Municipal de
Previdência de São Miguel, para deliberarem acerca dos pontos de pauta
definidos no oficio circular nº 035/IPSAM/PRES, datado de 23 de
Dezembro de 2014.
Abertos os trabalhos pelo Presidente do IPSAM, Francisco Tiago
Pessoa Dantas, apregoouse os presentes  Conselheiros: José
Leonardo Alves Nogueira, Geraldo Magela Vidal, Celina Maria de
Freitas Carvalho, José Edmilson de Carvalho, Célio Gonçalves de
Queiroz, Cícero Peixoto de Queiroz, Daniel Vieira de Almeida,
Excelentíssimo Senhor Prefeito Dario Vieira de Almeida, faltando
assim os Conselheiros José Barbosa de Souza o mesmo justificouse
que em virtude de uma viajem a cidade de Pau dos Ferros para resolver
assuntos relacionados a Prefeitura Municipal de São Miguel/RN não
poderia participar e a Conselheira Maria Neide Chaves Jerônimo que
não pode participar pelo fato de esta em encerramento de ano letivo
tendo que finalizar os diários dos alunos da rede de ensino, incontinente
designouse Raquel Fernandes de Queiroz para secretariar os trabalhos,
lavrandose a respectiva Ata.
Iniciouse a reunião, lendose a ata referente à segunda reunião
ordinária, tendo sido aprovada pela unanimidade dos presentes.
Por conseguinte, passouse a discutir acerca da prestação de contas dos
meses de Outubro, Novembro do exercício de 2014.
Tiago, Presidente do IPSAM, começou informando o valor que foi
repassado nos meses referentes às competências de Outubro,
Novembro e 13º Salário, falou também da Taxa de Administração do
Instituto referentes às competências mencionadas acima, taxa estas
utilizadas para sanar despesas administrativas do IPSAM mensalmente.
O presidente do Instituto (Tiago Dantas) também informou o valor que
já foi pago de Benefícios e despesas Administrativas e comentou sobre
os valores aplicados em fundos de investimentos definidos na Política
de Investimento do ano de 2014, comentou também da rentabilidade
alcançada até o dia de hoje, onde a mesma já ultrapassava a meta atuarial
que é 0.5 % ao mês e 6 % ao ano.
Tiago Dantas (Presidente do IPSAM) falou sobre os serviços do
Assessor Jurídico e o porquê do valor que o mesmo recebe, serviços
estes relacionados a informação de relatórios aos órgãos fiscalizadores
como Tribunal de Contas, Ministério da Previdência e emissão de
Parecer Jurídico para concessão de benefícios previdenciários....
Tiago Dantas (Presidente do IPSAM) também comentou sobre o
contrato do Médico Pericial, definição de método de contratação e
valores as serem pagos ao profissional competente, e a definição do
valor cobrado que é R$ 170,00 por Perícia.
O Presidente do IPSAM (Thiago Dantas) informou aos Conselheiros
que os extratos, planilhas estavam disponíveis para que os mesmos
ratificassem as informações sobre a Prestação das Contas supracitada.
Tiago Dantas (Presidente do IPSAM) falou que próximo ano será feito
mais reuniões a cada mês para apresentação de propostas de empresas
que realizaram o Estudo Atuarial, pois terá que ser feito referido estudo
anualmente.
Foi comentado mais uma vez a importância da participação dos
Conselheiros nas reuniões.
Excelentíssimo senhor Prefeito Dario Vieira de Almeida sugeriu para
cada final de mês fazer um extrato resumo para a Prestação de Contas e
posteriormente ser informados a órgão interessados com o tema.
Comentouse sobre a falta dos outros conselheiros e a importância da
participação de cada um, também que é preciso de mais esforço para
cumprir com o compromisso de vir para reunião.
Excelentíssimo senhor Prefeito Dario Vieira de Almeida sugeriu para
colocar na Ata a justificativa da falta do Conselheiro na reunião.
Cícero Peixoto, presidente do CMP perguntou se algum Conselheiro
pode ser indicado futuramente a ser Presidente do IPSAM e como é
feito a escolha. O presidente do IPSAM Tiago Dantas respondeu que o
Poder Executivo que indica uma lista tríplice para serem sabatinados
pela Câmara Municipal e por seguinte escolhido entre os mesmos o
presidente.
Cícero Peixoto Presidente do CMP também perguntou se os
Conselheiros podem participar de cursos voltados para assuntos do
Instituto e se será custeado pelo IPSAM. Tiago Presidente do IPSAM
respondeu que podem mais as despesas não poderiam serem custeados
pelo IPSAM, pelo fato do CMP não fazer parte da Estrutura
Organizacional do Instituto.
Geraldo Magela membro do Conselho, perguntou se alguém já deu
entrada em aposentadoria e o Presidente do IPSAM Tiago, falou que
tem algumas pessoas pendentes de documentação e que ainda estão
aguardando buscas no setor de arquivo da Prefeitura.
Célio, membro do Conselho, sugeriu em fazer a cada dois meses
reuniões com os Servidores para esclarecimentos de dúvidas.
Excelentíssimo Senhor Prefeito Dario Vieira de Almeida solicitou que
os Conselheiros conversem com os Servidores sobre as vantagens que
tem o RPPS e mostrem otimismo em relação ao mesmo.
Tiago Presidente do IPSAM finalizou agradecendo a presença de todos.
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, 23 de Dezembro de 2014.
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