
ATA DA QUARTA REUNIÃO TRIMESTRAL DO CONSELHO
PREVIDENCIÀRIO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA - PB.

Às 09:00 horas do dia 27 (vinte e sete) de dezembro do ano de 2017 (dois mil e
dezessete), reuniram-se na sede do lAPM - Instituto de Assistência e
Previdência Municipal de Guarablra - PB. localizado a Rua Osório de 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) Censo previdenciário; e) Política Anual de
Investimentos; f) Enfoques gerais. Verificado o quòrum 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. no encerramento mais um ano, com o
recolhimento em dia com suas contribuições previdenciárias, bem como estão
sendo repassadas as contribuições relativas aos servidores. Na seqüência, o Sr.
Zenóbio Toscano de Oliveira passou a palavra para o Presidente do lAPM, José
Jeremias Cavalcanti, para que fosse discorrido 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 setembro, outubro e
novembro 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: setembro/2017, R$ 44.972.655,62 (quarenta e quatro milhões,
novecentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta
e dois centavos), outubro/2017. R$ 45.473.411.59 (quarenta e cinco milhões,
quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e onze reais e cinqüenta e nove
centavos) e, novembro/2017 no valor de R$ 45.876.322,58 (quarenta e cinco
milhões, oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e cinqüenta
e oito centavos). Adiante, abordou acerca da expectativa do alcance dos R$
46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais) no valor do patrimônio do lAPM
em 2017, sendo uma marca significativa e a consolidação como terceiro maior
Instituto de Previdência Municipal na Paraíba. Em seguida, discorreu sobre os
fundos de Investimento onde estão aplicados os recursos do Instituto e suas
rentabiiidades, além das perspectivas para o começo de 2018, com a projeção
de aumento do dólar para o próximo ano, embora já se apresente o quadro de
retomada do crescimento, e a expectativa da votação da Reforma da
Previdência, considerada prioridade para o Governo Federal no primeiro
semestre. Em seguida, o Presidente do lAPM disse que o Censo Previdenciário
2017 foi encerrado, com a finalização da atualização do banco de dados da
Prefeitura Municipal e o envio para consolidação desses dados no Sistema de
Pessoal pela Elmar Tecnologia para que o Núcleo de Recursos Humanos
proceda com a implantação dessa atualização, ressaltando que todos os
documentos estão digitalizados de forma pesquisável para busca rápida de
informações de algum servidor, e, dessa forma, as atualizações já impactarão a



Avaliação Atuarial 2018. Na seqüência, o presidente do lAPM falou que a partir
de um esforço continuo por parte de todos os servidores do Instituto foi possível
a renovação do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) no último dia
19, com vencimento em 17 de junho de 2018, certificando que as atividades da
Autarquia estão rigorosamente em dia com o Ministério da Fazenda e entregou
cópia do referido documento aos demais Conselheiros. Além disso, o Sr. José
Jeremias Cavalcanti apresentou o novo Informativo em comemoração aos 20
anos do lAPM, ressaltando que essa é mais uma forma de prestar contas dos
trabalhos do lAPM aos segurados e a comunidade em geral, além de apresentar
as novidades propostas pelo Instituto, enfatizando que a proposta do lAPM é
implementar, a partir de janeiro, o informativo bimestralmente, em tamanho
reduzido. Para encerrar sua palavra, o Presidente do lAPM apresentou a Política
Anual de Investimentos 2018 elaborada pelo Comitê de Investimentos para que
seja analisada e votada para implementação dos investimentos do lAPM no
próximo ano, discorrendo que se optou, diante das mudanças da legislação, por
uma estratégia de alocação mais conservadora pela incerteza que essas
alterações têm afetado os RPPSs. Aberta a votação, foi a Política Anual de
Investimentos 2018 do lAPM foi aprovada por unanimidade. O Presidente do
Conselho, Sr. Zenóbio Toscano de Oliveira, ressaltou que a referida Política
pode ser modificada a qualquer tempo pelo Conselho Previdenciário caso haja
necessidade. O Presidente do lAPM, Sr. José Jeremias Cavalcanti, convidou aos
Conselhos para, juntamente com os demais integrantes do Instituto,
confraternizarem-se, a partir das 19 horas, marcando a conclusão do ano de
2017. Em seguida, Sr. Zenóbio Toscano de Oliveira, Prefeito Municipal e
Presidente do Conselho, deu por encerrada a quarta e última reunião ordinária
trimestral do Conselho Previdenciário de Guarabira do exercício de 2017,
desejando a todos os Conselheiros os votos de Boas Festas. E, para constar,
Eu, Fabricio Marinho Soares, secretariei, lavrei e assinei a presente ata, a qual
segue assinada por todos os pres^tes.
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