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

Às 15:30 horas do dia 28 (vinte e oito) de junho do ano de 2018 (dois mil e dezoito),
reuniram-se na sede do lARM - 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) Renovação de
CRP; e) Participação em eventos: 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 e designou o Sr. Fabrício
Marinho Soares para atuar como secretário do Conselho Previdenciário. Na

seqüência, relatou que a Prefeitura Municipal continua repassando em dia suas
contribuições previdenciárias, relativa a parte patronal e a parte descontada de seus
servidores, além das contribuições oriundas do termo de parcelamento vigente. Em
seguida, o Sr. Zenóbio Toscano de Oliveira passou a palavra para o Presidente do
lAPM, Sr. José Jeremias Cavalcanti, para que o mesmo desse prosseguimento aos
assuntos da pauta. O Presidente do lAPM informou que a Câmara Municipal de
Guarabira também está repassando ao lAPM as suas contribuições previdenciárias
sem atrasos. Na seqüência, distribuiu cópia dos balancetes dos meses de março, abril
e maio de 2018 para apreciação e votação pelos membros do Conselho
Previdenciário. Depois da análise, os balancetes foram homologados pelo Conselho,
por unanimidade, sendo determinado que fizesse o registro do saldo financeiro do
Instituto dos referidos meses: março/2018, RS 48.730.969,78 (quarenta e oito milhões,
setecentos e trinta mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos),
abril/2018, RS 49.229.643,24 (quarenta e nove milhões, duzentos e vinte e nove mil,
seiscentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos) e, maio/2018, no valor
de RS 49.370.863,85 (quarenta e nove milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e

sessenta e três reais e oitenta e cinco 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, ressaltando que apesar
de não ter tido bons rendimentos ainda se projeta para o segundo semestre o alcance
da marca de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais). Disse ainda que os
últimos dois meses não foram positivos para as aplicações em fundos de investimento,
bem como para o mercado nacional como um todo, devido as conseqüências geradas
pela greve dos caminhoneiros, apesar da manutenção da taxa Selic a 6,5% ao ano.
não conseguiu recuperar o mercado, contudo espera-se que já no mês julho bons
retornos para os fundos de renda fixa onde estão alocados os recursos do lAPM,

impulsionados pelos fundos de investimento atrelados aos indicadores IMAs, como o

IMA-B e IMA-B 5. Dando prosseguimento a reunião, falou sobre a 10^ renovação do



Certificado de Regularidade Previdência na atual gestão, ressaltando que isso
representa o cumprimento de mais de 30 (trinta) itens exigidos pelo Ministério da
Fazenda, através de sua Secretaria de Previdência, mostrando o compromisso e
transparência da Administração Pública Municipal com a Gestão Previdenciária.
Todos parabenizaram o atual gestor pelo resultado a que consideraram significativo.
O Sr. José Jeremias Cavalcanti discorreu sobre sua participação no 1° Congresso
Nacional de Previdência dos Servidores Públicos, realizado a partir da parceria entre
a ABIPEM - Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e
Municipais e a ANEPREM - Associação Nacional de Entidades de Previdência de
Estados e Municípios, realizado entre 20 a 22 de junho em Florianópolis/SC, onde foi
debatido temas relacionados a: Regime Sustentável para o Trabalhador do Serviço
Público, Conjuntura Política e Econômica Nacional, Questões Previdenciárias

Relevantes, Governança, Modernização e Certificação do RPPS no Pro-Gestâo,
Solidez da Previdência Municipal, o Controle Social Exercido pelos Conselheiros do
RPPS, Jurisprudências na Concessão de Benefícios Previdenciários, Contabilidade
Aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social - PCASP/RPPS, Estruturação
da Perícia Previdenciária, Compartilhamento das Boas Práticas de Gestão, Prepare-
se para O E-Social, Novas Diretrizes Atuariais e Impactos na Gestão Previdenciária,
Comprev Entre Entes Federados, A Contabilidade como Instrumento de Gestão do

RPPS e os desafios do cenário econômico para os RPPSs, com palestras de
renomados profissionais especialistas em investimentos, técnicos do Ministério da

Fazenda e especialista em Gestão Previdenciária Pública das duas associações.
Dando prosseguimento a reunião, o Sr. José Jeremias Cavalcanti chamou a atenção
de todos para a necessidade do lAPM possuir uma sede própria e já encaminhou ao
Prefeito Municipal Expedientes solicitando doação de terreno para construção de uma
sede ampla e totalmente adaptada as necessidades do Instituto, pretendendo
estabelecer para breve um projeto arquitetônico que esteja de acordo para a
realização da boa prestação dos serviços do lAPM, para embasar ainda mais o pleito
junto ao Prefeito Municipal. Os demais membros concordaram de forma unanime,
ressaltando que há sim a necessidade da melhora do espaço físico, adaptável, além
de que com a Prefeitura Municipal doando o terreno, o Instituto possuiria condições
para arcar com todas as despesas dos serviços de construção, tendo em vista a
relevância que Impactará na boa prestação de serviços. Em seguida, o Presidente do
lAPM devolveu a palavra ao Sr. Zenóbio Toscano de Oliveira, Presidente do Conselho,

o qual falou de que a Prefeitura Municipal está realizando estudos para a realização
de Concurso Público no segundo semestre deste ano. Os demais membros

ressaltaram a importância deste Concurso Público para a melhoria da situação
previdenciária do Município. O Sr. José Jeremias Cavalcanti também ressaltou que a
concretização desse estudo é fundamental para a diminuição das alíquotas
previdências pagas pela Prefeitura Municipal e Câmara Municipal por seus sen/idores

efetivos, impactando positivamente na Gestão do Regime Próprio de Previdência
Social do município. Em seguida, observando ser suprida toda a pauta, o Sr. Zenóbio
Toscano de Oliveira, Prefeito Municipal, deu por encerrada a segunda reunião
trimestral do Conselho Previdenciário de Guarabira do exercício de 2018. E para



constar, Eu, Fabrício Marinho Soares, secretariei, iavrei e assinei a presente ata, a
qual segue assinada por todos os presentes, após leitura.
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