
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. 


