Rio Grande do Norte, 17 de Junho de 2015

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE SÃO MIGUEL/RN
ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL – RIO
GRANDE DO NORTE
No décimo segundo dia do mês de Junho de 2015 às quatorze
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, datado de 12
de Junho de 2015.
Abertos os trabalhos pelo Presidente do IPSAM, Francisco
Tiago Pessoa Dantas, apregoou-se os presentes Conselheiros:
Geraldo Magela Vidal, Maria Neide Chaves Jerônimo, Celina
Maria de Freitas Carvalho, José Edmilson de Carvalho, Célio
Gonçalves de Queiroz, e o Excelentíssimo Senhor Prefeito
Dario Vieira de Almeida, incontinente designou-se Raquel
Fernandes de Queiroz para secretariar os trabalhos, lavrandose a respectiva Ata.
Iniciou-se a reunião, lendo-se a ata referente à quinta reunião
ordinária, tendo sido aprovada pela unanimidade dos presentes.
Por conseguinte, passou-se a discutir acerca da prestação de
contas dos meses de Março e Abril de 2015.
Tiago, presidente do IPSAM, começou falando sobre o porquê
de não ter tido reuniões nos meses anteriores devido aos
trabalhos do IPSAM e a correria com os mesmos. Também
comentou sobre as aposentadorias concedidas e o tramite que
leva a o processo ate ser concluso.
Tiago, presidente do IPSAM, comentou sobre os dois
conselheiros que pediram para serem substituídos, alegando
falta de tempo e também destacou que os conselheiros podem
realizar reuniões sem ele, o presidente, está presente.
Tiago, presidente do IPSAM, falou sobre a prestação de contas
de Março e Abril e falou que a de Maio ainda não recebeu, por
isso não está em pauta. Foi passado para cada conselheiro ver
o Relatório de Gestão dos referidos meses.
Tiago, presidente do IPSAM, falou sobre os repasses e explicou
sobre a contribuição patronal a Conselheira Neide Chaves
Jerônimo que perguntou a respeito.
Tiago, presidente do IPSAM, explicou e mostrou as receitas e
despesas dos meses de Março e Abril, como no mês de Maio
não teve repasse não foi comentando, porém o mesmo mês
teve rendimentos.
Com a chegada do Prefeito Dario Vieira, Thiago o Presidente do
IPSAM, falou rapidamente sobre o que já havia sido comentado
na reunião.
Thiago, presidente do IPSAM, comentou sobre as servidoras
aposentadas que fizeram revisão na aposentadoria.
Thiago, presidente do IPSAM, ressaltou que os pagamentos dos
benefícios foram feitos até agora com o valor dos rendimentos.
A conselheira Neide Chaves perguntou se o dinheiro do INSS
estava sendo repassado e Thiago respondeu que ainda não...
Thiago, presidente do IPSAM, destacou mais uma vez que
todas as informações relativas ao IPSAM têm no site e que o
site está sendo bem alimentado com informações necessárias
para os servidores.
Neide Chaves tirou sua dúvida com o Presidente do IPSAM
sobre o total de dias de licença maternidade e o mesmo
respondeu que são 120 dias e que esses dias são instituídos
em Lei, podendo variar em cada Regime Próprio. Foi
comentado também sobre as servidoras que entram com o
benefício de licença maternidade e que existe um prazo que
deve ser cumprido para dá entrada no beneficio, porém
algumas servidoras não estão procurando o IPSAM na data
certa.
Thiago, presidente do IPSAM, também comentou sobre o
cálculo atuarial que precisa ser informado ate o dia 30 de Julho.
O conselheiro José Edmilson comentou sobre a importância da
presença dos conselheiros nas próximas concessões de
aposentadorias e o Presidente Thiago concordou.
Thiago comentou sobre a necessidade dos servidores
aposentados continuarem na atividade. Também comentou
sobre a importância da participação dos conselheiros na reunião
e comentou sobre o Conselho nomear um presidente entre eles
e participar ativamente, pelo fato do Presidente do CMP ter
pedido afastamento da função sitada.
O prefeito Dario Vieira comentou sobre a importância dos
recursos serem suficientes para suprir a demanda de despesas
e falou sobre o equilíbrio do IPSAM, ressaltando que a
prefeitura está numa situação também favorável. O mesmo
comentou sobre a importância da substituição dos servidores
aposentados com os que foram aprovados no concurso.
O prefeito Dario Vieira comentou sobre os agentes comunitários
de saúde pedirem uma readaptação e que é difícil fazer a
referida readaptação dos mesmos devido não ter um cargo que
se adéqüe ao mesmo.
Thiago declarou mais uma vez a importância da participação
assídua do Conselho.
O prefeito Dario Vieira também ressaltou a importância da
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participação do Conselho de Previdência Municipal para
ajudarem na tomada de decisão do IPSAM.
Foi comentado pelos conselheiros e pelo Presidente do IPSAM
a respeito das novas regras previdenciárias.
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/RN, 12 de Junho de 2015.
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