
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO TRIMESTRAL DO CONSELHO
PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA- PB.

Às 09:00 horas do dia 31 (trinta) de março do ano de 2017 (dois mil e
dezessete), 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
primeira reunião ordinária do exercício em curso, com o objetivo de dirimir os
assuntos em pauta, que são: a) Apresentação do novo Conselho
Previdenciário: b) Contribuições previdenciárias; c) Balancete mensal; d)
Fundos de investimentos; e) Enfoques gerais. Verificado o quorum
regulamentar, a Reunião foi aberta pelo seu Presidente, o Sr. Zenóbio Toscano
de Oliveira, Prefeito Municipal, reeleito, que após os cumprimentos iniciou a
sessão dando as boas-vindas aos novos membros do Conselho Previdenciário:

o senhor José Jeremias Cavalcanti, presidente do lAPM desde 2013, o Senhor
Weilington Gomes de Freitas, representante dos servidores ativos e a Senhora
Nilda Costa do Nascimento como representante dos inativos. E ainda, designou
Fabrício Marinho Soares, como secretário do Conselho Previdenciário. Em

seguida, informou a todos que a Prefeitura Municipal de Guarabira está
recolhendo em dia suas contribuições previdenciárias, bem como a
contribuição relativa aos servidores, além dos repasses das contribuições
parceladas. Em seguida o Presidente do Conselho passou a palavra para o
Presidente do lAPM, José Jeremias Cavalcanti, para que o mesmo discorresse

os assuntos em pauta. O Presidente do Instituto comunicou que a Câmara
Municipal de Guarabira ficou sem repassar ao lAPM as contribuições relativas
ao mês de novembro de 2016, tanto da parte patronal como a descontada do
servidor, no valor de R$ 7.345,81 (sete mil trezentos e quarenta e cinco reais e
oitenta e um centavos), e até a presente data, apesar das cobranças, o débito
ainda não foi regularizado. Em seguida distribuiu uma cópia dos balancetes dos
meses de dezembro/2016, janeiro e fevereiro de 2017 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: dezembro/2016 R$
38.793.648,25 (trinta e oito milhões, setecentos e noventa e três mil seiscentos
e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), janeiro/2017 R$
39.394.591,12 (trinta e nove milhões, trezentos e noventa e quatro mil,
quinhentos e noventa e um reais e doze centavos) e, fevereiro/2017 no valor de
R$ 40.254.045,84 (quarenta milhões, duzentos e cinqüenta e quatro mil,
quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Em seguida comentou
sobre os fundos de investimentos, onde estão aplicados os recursos do

^^nstituto, falou também da rentabilidade de cada um deles, da expectativa do
mercado financeiro para este ano de 2017, Jeyando em consideração a



expectativa de grande queda na taxa Sellc e a inflação controlada no final do
ano. Na seqüência, o presidente do lAPM falou sobre sua participação no 29°
Seminário Nacional da ABIPEM, realizado nos dias 08, 09 e 10 do corrente, em
Florianópolis/SC, onde foi debatido e apresentado temas como: Benefícios
Previdenciários - Questões atuais da concessão. Déficit Atuarial, Gestão dos
RPPS, Gestão Financeira, Política de Investimento e, principalmente as
alterações do novo DAIR - Demonstrativo das Aplicações Investimento e
Recursos com oficina oferecida pelo Ministério da Previdência. 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 2017. E para constar,

Eu, Fabrício Marinho Soares, secretariei, lavrei e assinei a presente ata, a qual
segue assinada por todos os presentes.
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