
ATA DA TERCEIRA REUNIÀO TRIMESTRAL DO CONSELHO

PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA - PB.

Às 14:20 horas do dia 28 (vinte e oito) de setembro 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 de 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) Censo previdenciário; e) Enfoques gerais.
Verificado 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 dando as boas-vindas aos membros do Conselho -
Previdenciário. Na seqüência, 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. Ressaltou
que diante da necessidade da melhora das contas do Município e oportunidade
oferecida pelo Ministério da Fazenda através da Portaria n° 333/2017 foi firmado
Termo de Parcelamento de n° 00863/2017 em 200 meses, referente ao
reparcelamento dos termos já firmados, no intuito de otimizar a forma do
pagamento dos débitos e unifica-los, assegurando o cumprimento desse. Em
seguida, o Presidente do Conselho passou a palavra para o Presidente do lAPM,
José Jeremias Cavalcanti, para que o mesmo arrolasse sobre os assuntos em
pauta. O Sr. José Jeremias comunicou que a Câmara Municipal de Guarabira
também está com seus repasses em dia e sem débitos previdenciários
registrados. Em seguida distribuiu uma cópia dos balancetes dos meses de
junho, julho e agosto 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: junho/2017, R$ 42.977.116,50 (quarenta e dois milhões,
novecentos e setenta e sete mil cento e dezesseis reais e cinqüenta centavos),
julho/2017, R$ 43.822.288,27 (quarenta e três milhões, oitocentos e vinte e dois
mil. duzentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) e, agosto/2017 no
valor de R$ 44.396.235,80 (quarenta e quatro milhões, trezentos e noventa e
seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos). Em seguida, falou
acerca dos fundos de investimentos, onde estão aplicados os recursos do
Instituto, discorreu sobre suas rentabilidades, além da perspectiva para o
próximo trimestre de 2017, tendo em vista que é esperado que a taxa Selic
continue caindo, porém em menor proporção ao que vem acontecendo,
enfatizando que a economia já dá sinais de melhora, porém a crise política tem )rÇ\
segurado resultados melhores. Em seguida, o Presidente do lAPM discorreu /Uiy
sobre o andamento do Censo Previdenciário 2017, ressaltando que após a coleta/
dos documentos, com participação de quase todo o universo dos servidoreJ
públicos municipais, realizados entre os meses de junho e julho já está sendo 1
realizada a digitalização de toda a documentação dos servidores para melhor



salvaguarda desse material e segurança nas informações prestadas e, ao
mesmo tempo, preparando para atualização do banco de dados, esperando-se
concluir esse último processo até o mês de dezembro com o intuito das

atualizações já impactarem a Avaliação Atuarial 2018. Na seqüência, o
presidente do lAPM falou que participou do 17° Congresso Nacional de
Previdência da ANEPREM, realizado nos dias 18, 19 e 20 deste mês, na cidade
de Curitiba/PR, onde foram abordados dentre outros temas: Repercussões da
Reforma da Previdência nos RRPS, Governança e Transparência na Gestão
Previdenciária, Mudança de Cenário - Como Investir de Forma Eficiente e

Diversificada, Jurisprudência dos Tribunais Superiores de repercussão no
RPPS, entre outros, discorrendo que a sua participação nesse evento foi
engrandecedor para aprimoração da Gestão Previdenciária do lAPM. O Sr. José

Jeremias propôs que o Instituto passasse a concorrer ao Prêmio ANEPREM de
Boas Práticas de Gestão Previdenciária para o ano de 2018, já que o lAPM tem
se mantido em dia com suas obrigações administrativas e procurando sempre a
melhora contínua na sua prestação de serviços, dessa forma buscando o
reconhecimento externo da valorização de sua Gestão, o que foi concordado
pelos demais Conselheiros e aprovado para concretização desse objetivo. O
Presidente do ÍAPM ressaltou que é importante disseminar as informações e sua
prestação de contas, além de levar informações gerais sobre a história do
Instituto a seus segurados e, diante disso, estará lançando edições bimestrais
de Informativo, projetando iniciar até o final do corrente ano. Todos os

Conselheiros aprovaram tal atitude. Em seguida passou a palavra ao Presidente
do Conselho, Dr. Zenóbio Toscano de Oliveira, Prefeito Municipal, que deu por
encerrada a terceira 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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