
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO TRIMESTRAL DO CONSELHO

PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA - PB.

Às 15:30 horas do dia 30 (trinta) de março do ano de 2016 (dois mil e
dezesseis), reuniram-se na sede do lAPM - Instituto de Assistência e

Previdência Municipal de Guarabira - PB, localizado a Rua Osório e Aquino, 97
- Centro, nesta cidade, os membros do Conselho Previdenciário, em sua

terceira reunião ordinária do exercício em curso, com o objetivo de dirimir os
assuntos em pauta, que são; a) Contribuições previdenciárias; b) Balancete
mensal: c) Fundos de investimentos; d) PCA - 2015, e) Auditoria MTPS; e e)
Enfoques gerais. Verificada o quorum regulamentar, a Reunião foi aberta pelo
seu Presidente, o Sr. Zenóbio Toscano de Oliveira, Prefeito Municipal, que
após os cumprimentos iniciou a sessão informando a todos que a Prefeitura
Municipal de Guarabira está recolhendo aos cofres do Instituto às contribuições
relativas à parte do servidor em dia, bem como as contribuições que foram
parceladas, apenas parte das contribuições de responsabilidade do Ente
Municipal, relativas ao 13° salário de 2015 estão em atraso, mas essa

pendência deve ser sanada no próximo mês. Como todos podem ver, a
Prefeitura está fazendo o possível para manter o compromisso de repassar
suas obrigações. Em seguida o Presidente do Conselho passou a palavra para
o Presidente do lAPM, José Jeremias Cavalcanti, para que o mesmo
decorresse os assuntos em pauta. O Presidente do Instituto informou que a
Câmara Municipal está recolhendo em dia suas contribuições. Em seguida
distribuiu uma cópia dos balancetes dos meses de novembro e dezembro de

2015, janeiro e fevereiro de 2016 e da PCA de 2015 para que fossem
apreciados e votados pelos membros do Conselho. Depois de analisados pelos
Conselheiros, foi determinado que fizesse o registro do saldo financeiro do
Instituto dos referidos meses, os quais se seguem: novembro/2015 R$
31.421.615,38 (trinta um milhões, quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e
quinze reais e trinta e oito centavos), dezembro/2015 R$ 32.282.105,33 (trinta
e dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e cinco reais e trinta e três

centavos), janeiro/2016 R$ 32.885.876,91 (trinta e dois milhões, oitocentos e
oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos)
e, fevereiro/2016 no valor de R$ 33.701.267,55 (trinta e três milhões,
setecentos e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e cinco
centavos). O Presidente do lAPM comentou com todos os presentes que nos
próximos meses o lAPM deve atingir a casa dos 36 milhões de reais aplicados,
ou seja, através do esforço e comprometimento da gestão .atual, o lAPM
dobrará seu patrimônio. O Presidente do lAPM informou também, que o DRAA
cujo prazo para informação junto ao Ministério do Trabalho e Previdência
Social, seria até 31 do corrente, foi prorrogado para o dia 30 de junho, em
vijrt^ufle das modificações que deverão ser realizadas para realização do



Cálculo Atuarial de 2016. Em seguida, o Sr. Jeremias fez uma breve
explanação sobre a Auditoria direta do Ministério do Trabalho e Previdência
Social junto ao Instituto do nosso município, distribuindo cópia do Relatório
Final, o qual após a conclusão dos trabalhos apontou como única
irregularidade, apenas a falta de recolhimento da parte patronal relativo ao 13°
salário de 2015. Em seguida passou a palavra ao Conselheiro Alcimar Silva
Constantino para que o mesmo fizesse uma pequena explanação sobre o
comportamento dos fundos onde os recursos do Instituto estão aplicados. O
Conselheiro então tomou a palavra e iniciou sua fala explicando o bom
desempenho alcançado durante o exercício financeiro de 2015 e que estão se
mantendo em 2016. Em seguida o Conselheiro passou a palavra ao Presidente
do lAPM, o Sr. José Jeremias Cavalcanti, que comentou sobre a viagem
realizada entre os dias 08 e 10 do corrente a cidade do Belém do Pará, por

ocasião do 28° Seminário Nacional da ABIPEM. Aproveitou e fez o convite para
que todos estejam presentes na comemoração do 19° Aniversário do lAPM que
deverá ser comemorado com todos os segurados no próximo mês de maio de
2016. Logo em seguida passou a palavra ao Presidente do Conselho, Dr.
Zenóbio Toscano de Oliveira, Prefeito Municipal, que deu por encerrada a
primeira reunião trimestral do Conselho Previdenciário de Guarabira do
exercício de 2016. Eu, Alcimar Silva Constantino. secretariei, lavrei e assinei a

presente ata, a qual segue assinada por todos os presentes.
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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO TRIMESTRAL DO CONSELHO
PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA - PB.

Às 14:00 horas do dia 30 (trinta) de juniio do ano de 2016 (dois mil e
dezesseis), reuniram-se na sede do lAPM - Instituto de Assistência e
Previdência Municipal de Guarabira - PB, localizado a Rua Osório e Aquino, 97
- Centro, nesta cidade, os membros do Conselho Previdenciário, em sua
terceira reunião ordinária do exercício em curso, com o objetivo de dirimir os
assuntos em pauta, que são: a) Contribuições prevldenciárias; b) Balancete
mensal; c) Fundos de investimentos; d) CRP e e) Enfoques gerais. Verificada
o quorum regulamentar, a Reunião foi aberta pelo seu Presidente, o Sr.
Zenóbio Toscano de Oliveira, Prefeito Municipal, que após os cumprimentos
Iniciou a sessão informando a todos que a Prefeitura Municipal de Guarabira
está recolhendo aos cofres do Instituto às contribuições relativas à parte do
servidor em dia, bem como as contribuições que foram parceladas, apenas as
contribuições de responsabilidade do Ente Municipal, relativas ao mês de maio
estão em atraso. Como todos podem ver, a Prefeitura está fazendo o possível
para manter o compromisso de repassar suas obrigações em dia. Em seguida
o Presidente do Conselho passou a palavra para o Presidente do lAPM, José
Jeremias Cavalcanti, para que o mesmo decorresse os assuntos em pauta. O
Presidente do Instituto informou que a Câmara Municipal está recolhendo em
dia suas contribuições. Em seguida distribuiu uma cópia dos balancetes dos
meses de março, abril e maio de 2016 para que fossem apreciados e votados
pelos membros do Conselho. Depois de analisados pelos Conselheiros, foi
determinado que fizesse o registro do saldo financeiro do Instituto dos referidos
meses, os quais se seguem: março/2016 R$ 34.495.418,45 (trinta e quatro
milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e
quarenta e cinco centavos), abril/2016 R$ 35.369.963,38 (trinta e cinco
milhões, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e
trinta e oito centavos) e, maio/2016 no valor de R$ 36.319.677,38 (trinta e seis
milhões, trezentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e
oito centavos). O Presidente do lAPM comentou com todos os presentes que
no mês de maio o Instituto enfim atingiu a casa dos 36 milhões de reais
aplicados, dobrando em menos de 04 (quatro) anos da administração atual, o
seu patrimônio. Os Conselheiros então parabenizaram o Prefeito da cidade
pelo trabalho e compromisso de gestão, bem como o Presidente do lAPM, o
quevem a demonstrar que a seguridade do município está sendo bem gerida e
os recursos dos segurados municipais bem administrados. O Presidente do
lAPM informou também, que o DRAA 2016 está em fase de conclusão. Em
seguida passou a palavra ao Conselheiro Alcimar Silva Constantino para que o
mesmo fizesse uma pequena explanação sobre o comportamento dos fundos

3s recursos do Instituto estão aplicados. O Conselheiro então tomou aor



palavra e Iniciou sua fala explicando a todos que no mês de abril foi feito um
remanejamento nos fundos de investimentos, onde foi movimentado R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) entre os Bancos do
Bradesco, Caixa Econômica Federal e Santander, a fim de diversificar as
aplicações, buscando sempre uma melhor rentabilidade. Em seguida o
Conselheiro passou a palavra ao Presidente do lAPM, o Sr. José Jeremias
Cavalcanti, que falou sobre a importância do Curso de Compensação
Previdenciária - COMPREV, realizado os dias 12 e 13 de maio, aqui em nossa
cidade. Curso esse promovido pela ASPREVPB - Associação Previdenciária
da Paraíba, e de primordial importância para os RPPS, pois sem o COMPREV
não há como reaver as contribuições previdenciárias pagas ao Regime Geral
(INSS). O presidente do Instituto falou também sobre a viagem realizada entre
os dias 15 e 17 do corrente a cidade de Foz do Iguaçu/PR, por ocasião do 50°
Congresso Nacional da ABIPEM. Comentou sobre a Solenidade realizada no
dia 02 de maio por ocasião do 19° Aniversário do lAPM, bastante prestigiada
pelas autoridades locais e pelos segurados do Instituto, comentou sobre o
pagamento do mês de junho juntamente com a 1® Parcela do 13° salário de
2016, pago aos segurados do lAPM no dia 22 do corrente e, porfim comunicou
a todos que no último dia 12 de junho o CRP - Certificado de Regularidade
Previdenciária expirou, e que até a presente data ainda não foi renovado, pois
como dito anteriormente o DRAA está em fase de conclusão, e por isso ainda
não foi enviado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, e que por esse
motivo o CRP não pode ser renovado. Tão logo o DRAA seja enviado o CRP
será renovado. Em seguida passou a palavra ao Presidente do Conselho, Dr.
Zenóbio Toscano de Oliveira, Prefeito Municipal, que deu por encerrada a
segunda reunião trimestral do Conselho Previdenciário de Guarabira do
exercício de 2016. Eu, Alcimar Silva Constantino, secretariei, lavrei e assinei a
presente ata, a qual segue assinada por todos os presentes.
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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO TRIMESTRAL DO CONSELHO
PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA - PB.

Às 15:00 horas do dia 29 (vintee nove) de setembro do ano de 2016 (dois mil e
dezesseis), reuniram-se na sede do lAPM - Instituto de Assistência e
Previdência Municipal de Guarabira - PB, localizado a Rua Osório e Aquino, 97
- Centro, nesta cidade, os membros do Conselho Previdenciário, em sua
terceira reunião ordinária do exercício em curso, com o objetivo de dirimir os
assuntos em pauta, que são: a) Contribuições previdenciárias; b) Balancete
mensal; c) Fundos de investimentos: d) Enfoques gerais. Verificada o quorum
regulamentar, a Reunião foi aberta pelo seu Presidente, o Sr. Zenóbio Toscano
de Oliveira, Prefeito Municipal, que após os cumprimentos iniciou a sessão
informando a todos que a Prefeitura Municipal de Guarabira está recolhendo
aos cofres do Instituto às contribuições relativas à parte do servidor em dia,
bem como as contribuições que foram parceladas, contudo as contribuições de
responsabilidade do Ente Municipal estão atrasadas desde o mês de maio, e
aproveita para informar que provavelmente será realizado um parcelamento
para regularizar a parte patronal não recolhida. Em seguida o Presidente do
Conselho passou a palavra para o Presidente do lAPM, José Jeremias
Cavalcanti, para que o mesmo decorresse os assuntos em pauta. O Presidente
do Instituto comunicou que a Câmara Municipal de Guarabira vinha recolhendo
suas contribuições em dia, mas atrasou os meses de maio. junho e julho, vindo
a efetuar o repasse só em agosto do corrente. Em seguida distribuiu uma cópia
dos balancetes dos meses de junho, julho e agosto de 2016 para que fossem
apreciados e votados pelos membros do Conselho. Depois de analisados pelos
Conselheiros, foi determinado que fizesse o registro do saldo financeiro do
Instituto dos referidos meses, os quais se seguem: junho/2016 R$
36.311.838,35 (trinta e seis milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e trinta e
oito reais e trinta e cinco centavos), julho/2016 R$ 36.463.326,80 (trinta e seis
milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e vinte e seis reais e
oitenta centavos) e, agosto/2016 no valor de R$ 36.704.926,82 (trinta e seis
milhões, setecentos e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais oitenta e dois
centavos). Em seguida passou a palavra ao Conselheiro Alcimar Silva
Constantino para que o mesmo fizesse uma pequena explanação sobre o
comportamento dos fundos onde os recursos do Instituto estão aplicados. O
Conselheiro então tomou a palavra e iniciou sua fala explicando que no tocante
a situação macroeconômica do período, o mundo ainda vive um momento de
incertezas devido as conseqüências que podem ocasionar a saída da Inglaterra
da União Européia; China e EUA mantêm-se estáveis, sendo que o último
ainda vive a expectativa do aumento de sua taxa de juros para os próximos
períodos e o Brasil prepare-se para nos próximos meses acontecer a redução

rolada da taxa SELIC e as medidas de segurança econômica que o novo



Governo irá implantar e se estas surtirão efeito. Em seguida o Conselheiro
passou a palavra ao Presidente do lAPM, o Sr. José Jeremias Cavalcanti, que
por fim comunicou a todos que no último dia 12 de junho o CRP —Certificado
de Regularidade Previdenciária expirou, e que até a presente data ainda não
foi renovado, pois como dito anteriormente o DRAA está em fase de conclusão,
e por isso ainda não foi enviado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social,
e que por esse motivo o CRP não pode ser renovado. Tão logo o DRAA seja
enviado o CRP será renovado. Em seguida passou a palavra ao Presidente do
Conselho, Dr. Zenóbio Toscano de Oliveira, Prefeito Municipal, que deu por
encerrada a segunda reunião trimestral do Conselho Previdenciário de
Guarabira do exercício de 2016. Eu. Alcimar Silva Constantino, secretariei,
lavrei e assinei a presente ata, a qual segue assinada portodos os presentes.
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ATA DA QUARTA REUNIÃO TRIMESTRAL DO CONSELHO 
PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA - PB. 

Às 10:00 horas do dia 20 (vinte) de dezembro do ano de 2016 (dois mil e 
dezesseis), reuniram-se na sede do IAPM - Instituto de Assistência e 
Previdência Municipal de Guarabira - PB, localizado a Rua Osório e Aquino, 97 
- Centro, nesta cidade, os membros do Conselho Previdenciário, em sua 
quarta reunião ordinária do exercício em curso, com o objetivo de dirimir os 
assuntos em pauta, que são: a) Contribuições previdenciárias; b) Balancete 
mensal; c) Fundos de investimentos; d) Política Anual de Investimento; e) 
Parcelamento e f) Enfoques gerais. Verificado o quórum regulamentar, a 
Reunião foi aberta pelo seu Presidente, o Sr. Zenóbio Toscano de Oliveira, 
Prefeito Municipal, que após os cumprimentos iniciou a sessão informando a 
todos que a Prefeitura Municipal de Guarabira está recolhendo aos cofres do 
Instituto às contribuições relativas à parte do servidor em dia, bem como as 
contribuições que foram parceladas. As contribuições de responsabilidade do 
Ente Municipal que estavam atrasadas foram parceladas, dando origem ao 
Termo de Parcelamento n.0 00847/2016, firmado em 14 de novembro do 
corrente, no,Nalor total de R$ 3.254.723,87 (três milhões duzentos e cinquenta 
e quatro mil setecentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), já 
corrigidos, relativo ao período de maio a outubro de 2016. O montante 
parcelado foi dividido em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas no 
valor de R$ 54.245,40 (cinquenta e quatro mil duzentos e quarenta e cinco 
reais e quarenta centavos) que será atualizada mensalmente na data de seu 
pagamento. No próximo dia 30 a Prefeitura irá pagar a primeira parcela, 
consolidando o referido parcelamento e nosso compromisso de gestão. Em 
seguida o Presidente do Conselho passou a palavra para o Presidente do 
IAPM, José Jeremias Cavalcanti, para que o mesmo discorresse os assuntos 
em pauta. O Presidente do Instituto comunicou que a Câmara Municipal de 
Guarabira está em dia com suas contribuições. Em seguida distribuiu uma 
cópia dos balancetes dos meses de setembro, outubro e novembro de 2016 
para que fossem apreciados e votados pelos membros do Conselho. Depois de 
analisados pelos Conselheiros, foi determinado que fizesse o registro do saldo 
financeiro do Instituto dos referidos meses, os quais se seguem: 
setembro/2016 R$ 36.922.198,77 (trinta e seis milhões, novecentos e vinte e 
dois mil cento e noventa e oito reais e setenta e sete centavos), outubro/2016 
R$ 37.062.496,59 (trinta e sete milhões, sessenta e dois mil, quatrocentos e 
noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos) e, novembro/2016 no valor 
de R$ 37.165.193,98 (trinta e sete milhões, cento e sessenta e cinco mil, cento 
e noventa e três reais e noventa e oito centavos). Em seguida passou a palavra 
ao Conselheiro Alcimar Silva Constantino para que o mesmo apresentasse a 
Política de Investimento para o exercício de 2017. O Conselheiro então tomou 



a palavra e iniciou sua fala explicando que para o exercício de 2017 a Política 
de Investimento foi elaborada numa performance conservadora, ou seja, a 
aplicação será feita em fundos de investimentos que oferecem menor risco na 
sua carteira, um vez que o cenário econômico, hoje muito instável, devido os 
últimos acontecimentos políticos ao redor do mundo, principalmente com a 
eleição do novo Presidente americano Donald Trump. Outro fato que motivou a 
escolha nas modalidades de investimentos é a notícia por parte do MPS -
Ministério da Previdência Social de que em 2017 estarão previstas novas 
alterações para o preenchimento do DPIN - Demonstrativo da Política de 
Investimento, sendo assim, estaremos "mais seguros" pela opção da aplicação 
em fundos de investimentos conservadores e garantidores pelo Governo 
Federal. Em seguida o Conselheiro passou a palavra ao Presidente do IAPM, 
o Sr. José Jeremias Cavalcanti, que por fim comunicou a todos que o CRP -
Certificado de Regularidade Previdenciária foi emitido no último dia 16 de 
dezembro, permanecendo vigente até 14 de junho de 2017. Comunicou 
também que o pagamento relativo ao mês de dezembro e o correspondente a 
parcela final do 13° salário de 2016 será pago amanhã, dia 21 do corrente, 
honrando com o compromisso de pagar em dia e dentro do mês a folha dos 
seus segurados (aposentados e pensionistas). Na sequência desejou a todos 
os presentes um ano novo cheio de paz e realizações. Em seguida passou a 
palavra ao Presidente do Conselho, Dr. Zenóbio Toscano de Oliveira, Prefeito 
Municipal, que deu por encerrada a quarta reunião trimestral do Conselho 
Previdenciário de Guarabira do exercício de 2016. E para constar, Eu, Alcimar 
Silva Constantino, secretariei, lavrei e assinei a presente ata, a qual segue 
assinada por todos os presentes. 


