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

No sexto dia do mês de Janeiro de 2015 às 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 001/IPSAM/PRES, datado de 06 de Janeiro de 2015.
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 e o representante da Caixa Econômica
Federal Paulo Henrique Carlos Alves, incontinente designouse Raquel
Fernandes de Queiroz para secretariar os trabalhos, lavrandose a
respectiva Ata.
Iniciouse a reunião, lendose a ata referente à terceira reunião ordinária,
tendo sido aprovada pela unanimidade dos presentes. Por conseguinte,
passouse a discutir acerca da política de investimentos para o exercício
de 2015.
Tiago Presidente do IPSAM começou a reunião falando sobre os
rendimentos dos valores aplicados no mês de Novembro e Dezembro.
Falou também sobre a licitação do Assessor Jurídico que encontrase
em tramite, sendo necessário fazer uma dispensa de licitação enquanto
se finalizara o processo licitatório para contratação do mesmo, enquanto
se transcorrer o prazo licitatório. Sobre o médico da Perícia, Tiago
comentou que poderá ser preciso substituílo, pois o número de perícias
ainda são poucas e esta ficando inviável para o mesmo se desloca de sua
cidade para realizar as mesmas.
Tiago Presidente do IPSAM também comentou sobre a necessidade da
contratação de um contador, pois haverá serviços de Contabilidade para
informar relatórios aos órgãos competentes como Tribunal de Contas do
RN.
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 cenário de incerteza
que continua no Mercado Nacional. Comentou também sobre a Taxa
Selic que está em 11.75% ao ano, e a Taxa CDI 11.57% ao ano. O
mesmo ressaltou que a tendência das Taxas é continuar subindo, pois
para controlar a inflação que está alta, é preciso aumentar as mesmas.
Paulo Henrique Carlos Alves representante da Caixa Econômica
Federal falou que o atual cenário demonstrar que as aplicações dos
recursos do Fundo Previdenciário devem continuar com Investimento
de Renda Fixa, pois está sendo favorável para o Instituto.
Tiago Dantas, Presidente do IPSAM, perguntou a Paulo Henrique,
representante da Caixa Econômica Federal, se pode ser definido na
política de investimento as formas de aplicação de renda fixa e variável,
Paulo respondeu que sim, dependendo da aprovação dos Conselheiros,
após questionamento por parte do Presidente do IPSAM os
conselheiros aprovaram por unanimidade.
O Presidente do IPSAM Tiago Dantas comentou que será feito o Portal
da Transparência do Instituto de Previdência de São Miguel, onde os
servidores terão acesso a todos os dados relacionados ao Instituto.
Tiago Dantas, Presidente do IPSAM, finalizou agradecendo aos
Conselheiros e ao representante da Caixa Econômica Paulo Henrique,
pela presteza e disponibilidade. E perguntou sobre o Treinamento aos
Conselheiros que Paulo tinha prometido na segunda reunião. Paulo
confirmou que estaria a disponibilidade para o possível treinamento.
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, 06 de Janeiro de 2015.
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