
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
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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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