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

Às 15:00 horas do dia 26 (vinte e seis) de junho do ano de 2017 (dois mil e 
dezessete), reuniram-se na sede do IAPM - Instituto de Assistência e 
Previdência Municipal de Guarabira - PB, localizado a Rua Osório de Aquino, 
97 - Centro, nesta cidade, os membros do Conselho Previdenciário, em sua 
segunda 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) Doação de novos móveis pela Caixa 
Econômica Federal; e) Cessação de auxílio-reclusão; f) Renovação de CRP; 
g) Censo previdenciário; h) 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 
dando as boas-vindas aos membros do Conselho Previdenciário. Na 
sequência, informou a todos que a Prefeitura Municipal de Guarabira está 
recolhendo em dia suas contribuições previdenciárias, bem como estão sendo 
repassadas as contribuições relativas aos servidores, além dos repasses dos 
termos de parcelamentos estabelecidos. Em seguida o Presidente do Conselho 
passou a palavra para o Presidente do IAPM, José Jeremias Cavalcanti, para 
que o mesmo arrolasse sobre os assuntos em pauta. O Sr. José Jeremias 
comunicou que a Câmara Municipal de Guarabira regularizou seus repasses e 
atualmente está efetuando seus débitos previdenciários em dia. Em seguida 
distribuiu uma cópia dos balancetes dos meses de março, abril e maio de 2017 
para que fossem apreciados e votados pelos membros do Conselho. Depois de 
avaliados pelos Conselheiros, foi determinado que fizesse o registro do saldo 
financeiro do Instituto dos referidos meses, os quais se seguem: março/2017, 
R$ 41 .169.442,08 (quarenta e um milhões, cento e sessenta e nove mil 
quatrocentos e quarenta e dois reais e oito centavos), abril/2017, R$ 
41 .895.780,95 (quarenta e um milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, 
setecentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos) e, maio/2017 no valor de 
R$ 42.590.167,97 (quarenta e dois milhões, quinhentos e noventa mil, cento e 
sessenta e sete reais e noventa e sete centavos). Em seguida, comentou sobre 
os fundos de investimentos, onde estão aplicados os recursos do Instituto, 
discorreu ainda sobre a rentabilidade de cada um deles, da expectativa do 
mercado financeiro para o próximo trimestre de 2017, levando em 
consideração a expectativa de manutenção da queda na taxa Selic, a busca 
pelo controle da inflação controlada no final do ano e os problemas 
ocasionados pela crise política que impacta também nos investimentos. Na 
sequência, o Presidente do IAPM falou sobre a nova doação feita pela Caixa 
Econômica ao Instituto de mobiliário: bureaux, armários, fichários e mesas, que 
foram de grande utilidade e resultaram na renovação de grande parte da 
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mobília do Instituto. Contudo, estes necessitaram de reforma e recuperação 
principalmente por parte de marcenaria e serralharia. Além disso, foi solicitado, 
através de oficio, à Receita Federal do Brasil um veículo e uma televisão para 
uso do IAPM, visando atender suas demandas de transporte e carga e sistema 
de monitoramento eletrônico respectivamente. Adiante, também ressaltou a 
comunicação com a Penitenciária de Reeducação Feminina Maria Júlia 
Maranhão, buscando informações acerca da manutenção da prisão da 
servidora Josilene Leandro da Silva, que até então estava com dependentes 
em gozo de auxílio reclusão. Como resposta, obtida da Sra. Mirtes Daniele da 
Silva, Diretora da referida Penitenciária, informou que a servidora foi posta em 
liberdade através de alvará de soltura em 10/05/2017. A partir de então, o 
benefício previdenciário recebido em favor de seus dependentes vai ser 
cessado de imediato. Na sequência, destacou a conquista por parte do Instituto 
da renovação automática do Certificado de Regularização Previdenciária, 
estabelecendo que o município está em dia com todos os 36 critérios exigidos 
pelo Ministério da Fazenda. Por fim, ressaltou a realização do Censo 
Previdenciário, iniciado em 05 junho e será encerrado em 31 de julho, 
objetivando em melhor alcance dos dados para melhorar as futuras avaliações 
atuariais do IAPM. Além do mais, enfatizou que diante da necessidade de 
pessoal com o censo, foi assinado convênio com o CIEE (Centro de Integração 
Empresa-Escola), para suporte por parte de estagiários fornecidos do banco de 
dados da instituição, além de prestar apoio técnico-administrativo. Em seguida, 
o presidente do IAPM falou que irá participar juntamente com o servidor 
Denilson dos Santos do 51° Cogresso Nacional da ABIPEM, realizado nos dias 
27, 28 e 29 do corrente, em Maceió/AL, onde será abordado dentre outros 
assuntos: A Contabilidade Previdenciária - Seus impactos e a Lei 
Responsabilidade Fiscal, A Real necessidade de uma Reforma do Sistema 
Previdenciário Brasileiro, O Equacionamento do Deficit Atuarial : Sua 
composição, análise e medidas que minimizem os impactos nos resultados 
previdenciários, Cálculo das Aposentadorias, entre outros. Em seguida passou 
a palavra ao Presidente do Conselho, Dr. Zenóbio Toscano de Oliveira, Prefeito 
Municipal, que deu por encerrada a segunda reunião ordinária 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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