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

Às 14:00 horas do dia 28 (vinte e oito) de março do ano de 2018 (dois mil e dezoito),
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 Conseiho Previdenciário, em sua primeira 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) Participação em
eventos; e) Avaliação Atuarial 2018; e) Enfoques gerais. Verificado o quorum
regulamentar, a Reunião foi aberta pelo seu Presidente, o Sr. Zenòbio Toscano de

Oliveira, Prefeito Municipal, que após os cumprimentos iniciou a sessão dando as
boas-vindas aos membros do Conselho Previdenciário e designou o Sr. Fabricio
Marinho Soares, como secretário do Conselho Previdenciário. Em seguida, informou
a todos que a Prefeitura Municipai de Guarabira continua recolhendo em dia suas

contribuições previdenciárias, relativa a parte patronal e de seus servidores, além dos
repasses das contribuições parceladas. Na seqüência, o Presidente do Conselho

passou a palavra para o Presidente do lAPM, Sr. José Jeremias Cavalcanti, para que

o mesmo discorresse os assuntos em pauta. O Presidente do lAPM comunicou que a
Câmara Municipal de Guarabira está igualmente repassando ao lAPM as suas
contribuições previdenciárias. Em seguida distribuiu uma cópia dos balancetes dos
meses de dezembro/2017, janeiro e fevereiro de 2018 para que fossem apreciados e
votados pelos membros do Conselho. Depois de analisados pelos membros, foi
determinado que fizesse o registro do saldo financeiro do Instituto dos referidos

meses: dezembro/2017, 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),
janeiro/2018, R$ 46.840.532,71 (quarenta e seis milhões, oitocentos e quarenta mil,
quinhentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos) e, fevereiro/2018, no valor
de R$ 47.779.863,60 (quarenta e sete milhões, setecentos e setenta e nove mil,

oitocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos). O sr. José Jeremias
Cavalcanti comentou sobre os fundos de investimentos, onde estão aplicados os
recursos do Instituto e falou também da rentabilidade de cada um deles, informando

que a projeção é que no mês de agosto se consiga alcançar a marca de R$
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), bem como da expectativa do mercado
financeiro para este ano de 2018. levando em consideração a expectativa de
continuação de queda, em patamar menor, da taxa Selic, a fim de controiar a inflação
e conseguir atingir o centro da meta ao final do ano e a retomada do crescimento do

país nos próximos anos. Na seqüência, falou sobre a participação na capacitação para
os Demonstrativos Previdenciários, em especial o DAIR (Demonstrativo das
Aplicações e Investimentos dos Recursos) e DPIN (Demonstrativo da Política de
Investimento) realizado pela ASPREV-PB em Campina Grande no dia 18 de Janeiro,
demonstrativos de envio obrigatório ao Ministério da Fazenda que sofreu grandes
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