
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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