
ATA da V Reunião Extraordinária do Conselho

Previdenclário

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às dezesseis horas
e quinze minutos, na sala de reuniões do Instituto de Assistência e
Previdência Municipal de Guarabira-PB, lAPM, localizado a Rua Osório de
Aquino, n° 97, Centro, desta cidade, realizou-se a primeira reunião
extraordinária do Conselho Previdenciário. Estiveram presentes à reunião:
Zenóbio Toscano de Oliveira, José Jeremias Cavalcanti, Weilington
Gomes de Freitas, Nilda Costa do Nascimento e Fabrício Marinho Soares.
O Presidente do lAPM, Senhor José Jeremias Cavalcanti, abriu a reunião
comunicando o motivo da convocação extraordinária, a apresentação,
discussão e deliberação da Avaliação Atuarial do município para o ano de
2018, finalizada e encaminhada pela empresa Brasilis Consultoria Atuarial.
Na discussão, foi evidenciado os principais pontos da Avaliação Atuarial,
destacando as reservas matemáticas e saldo do sistema, com o valor
presente dos benefícios futuros dos aposentados em R$ 100.341.321,99
(cem milhões, trezentos e quarenta e um mil, trezentos e vinte reais e
noventa e nove centavos), o valor presente dos benefícios futuros dos
pensionistas em R$ 9.695,622,12 (nove milhões, seiscentos e noventa e
cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e doze centavos), o valor presente
da compensação previdenciária a receber em R$ 3.089.012,47 (três
milhões, oitenta e nove mil e doze reais e quarenta e sete centavos),
totalizando a reserva matemática de benefícios concedidos em R$
106.947.931,64 (cento e seis milhões, novecentos e quarenta e sete mil,
novecentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), já com
relação ao valor presente dos benefícios futuros resultou em R$
209.295.254,66 (duzentos e nove milhões, duzentos e noventa e cinco mil,
duzentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), o valor
presente das contribuições futuras apresentou o valor de R$
111.624.135,82 (cento e onze milhões, seiscentos e vinte e quatro mil,
cento e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos) e o valor de R$
20.929.525,47 (vinte milhões, novecentos e vinte e nove mil, quinhentos e
vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos), resultando na reserva
matemática de benefícios a conceder em R$ 76.741.593,37 (setenta e seis
milhões, setecentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e três reais
e trinta e sete centavos), então as reservas matemáticas resultaram em
R$ 183.689.525,01 (cento e oitenta e três milhões, seiscentos e oitenta e
nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e um centavo) que deduzindo o
valor dos ativos financeiros em R$ 46.672.781,43 (quarenta e seis
milhões, seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e
quarenta e três centavos) e o saldo devedor dos Acordos de
Parcelamentos em R$ 16.562.758,52 (dezesseis milhões, quinhentos e
sessenta e dois mil, setecentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e dois
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centavos), resultando em um déficit atuarial de R$ 120.453.985,06 (cento
e vinte milhões, quatrocentos e cinqüenta e três mil, novecentos e oitenta
e cinco reais e seis centavos). Todos os membros do Conselho tomaram
ciência dos resultados atuariais do município. O Senhor José Jeremias
evidenciou aos demais membros que a Avaliação Atuarial foi baseada nas
informações do quadro de pessoal dos servidores ativos, aposentados e
pensionistas do município, baseando nas legislações vigentes sobre
estudos de avaliação atuarial, normatizadas pelo Governo Federal,
através da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. Na
seqüência, o Presidente do Conselho, Dr. Zenóbio Toscano ressaltou a
importância de todos trabalharem para que no próximo ano a situação do
município melhore e consequentemente haja a redução da alíquota
suplementar paga pela Prefeitura Municipal. Após a discussão, foi
colocado para aprovação a Avaliação Atuarial 2018 a fim de que seja
assinado e enviado a Secretaria de Previdência, por meio do sistema
CADPREV, o Certificado do Demonstrativo de Resultados da Avaliação
Atuarial - DRAA. Após a votação, ficou aprovada Avaliação Atuarial 2018
do município por unanimidade, com vigência para o corrente ano. O
Presidente do Conselho, Dr. Zenóbio Toscano de Oliveira, observando
que o tema da reunião extraordinária já havia sido superado e nada mais
havia a tratar, encerrou-a, agradecendo a todos os presentes, às
dezessete horas, sendo lavrada a presente ata, assinada por mim,
Fabricio Marinho Soares, e pelos demais.

21ióbio Toscahu üe Oliveira"
Presidente do Conselho

silSSe Jeremias Cavalcanti
Presidente do lAPM

Wellington/éo^s de Freitas
Representaoíe dos Servidores Ativos

Nilda Costa dcnOascimento
Representante dos Inativos

)ricioJa3wwcn
Secretário

)0ares


