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Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às nove horas,
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 segunda reunião ordinária do Comitê de Investimentos.
Estiveram presentes à reunião: José Jeremias Cavalcanti, Fabrício Marinho
Soares, Jacielle Rayane Alves de Sousa, Denilson dos Santos Firmino e
Maria Nanei de Pontes Pereira, todos integrantes do Comitê. O Presidente,
Sr. José Jeremias Cavalcanti, abriu os trabalhos saudando a todos e
nomeando Maria Nanei de Pontes Pereira como secretária da sessão. Em
seguida, o Sr. José Jeremias apresentou os relatórios gerados pela empresa
de consultoria financeira Crédito e Mercado, referente aos meses de março,
abril e maio de 2017, bem como, o Panorama Econômico dos referidos
meses disponibilizados na plataforma da consultoria. O Presidente
apresentou o valor aplicado referente ao início do trimestre, R$
41.231.711,24 (quarenta e um milhões, duzentos e trinta e um mil,
setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos). Em seguida, o Sr. José
Jeremias relatou aos membros as rentabilidades dos últimos três meses:
Março de 2017, R$ 443.048,67 (Quatrocentos e quarenta e três mil e
quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos); Abril de 2017, R$
308.238,14 (Trezentos e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e quatorze
centavos) e, Maio de 2017, R$ 280.925,93 (Duzentos e oitenta mil,
novecentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos). Adiante, o Sr.
Denilson dos Santos teceu alguns pontos relevantes atentados por ele
durante a leitura dos relatórios de Panoramas Econômicos entregues a todos
os membros: no mês de março, houve um aumento na taxa básica de juros
norte americana, que passou de 0,50% a 1 % em três meses, além de reiterar
a continuação de um aumento gradual, além do mais, no Brasil, o índice
oficial de inflação reduziu de 0,33% para 0,25% e registrou a menor taxa para
o mês desde 2012 e para o trimestre a menor desde a implantação do Plano
Real em 1994; já em abril, na Zona do Euro, o setor industrial da região
avançou no maior ritmo em mais de seis anos, indicando o bom fluxo da
economia na região; notavelmente a China continuou apresentando grande
evolução do PIB no primeiro trimestre de 2017 e superou a meta do governo
ao avançar 6,9%, o crescimento mais forte em seis trimestres. No Brasil, o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE divulgou que a inflação
medida pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), caiu
de março para abril de 0,25% para 0,14% e registrou a menor taxa para o
mês desde 1994, além de se observar uma recuperação econômica já sendo
percebida pelo mercado Internacional; em maio, os fatos mais relevantes,
para os investimento foram no Brasil, novas denúncias contra o Presidente
da República intensificaram a crise política que afeta negativamente a
economia e os investimentos, ocasionando baixas de crescimento em fundos
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de investimentos mais voláteis, a exemplo dos indexados em IMA. Além
disso, houve nova decisão de baixa na taxa SELIC, taxa básica de juros
brasileira, e já se encontra em 10,25%, menor percentual desde novembro
de 2013, com estimativa de quedas sucessivas e percentual 7,5% ao final do
ano. Por fim, enfatizou a informação constante no tópico de mercado
nacional constante no relatório: "muito já foi dito sobre a crise política porque
passamos e o grau de incerteza que reina por conta disso. Com os bons
fundamentos macroeconômicos por enquanto em ritmo de melhora, a
atenção do mercado fínanceiro se volta para o andamento das reformas,
como a previdenciária, já aprovado nas comissões da Câmara e para a
trabalhista, que ainda precisa ser votada no senado". Com a crise política
que afeta a economia no país, foi aprovado por todos a adoção de uma
estratégia cautelosa, focando em índices de renda fixa mais estáveis, ligados
ao Tesouro Nacional e CDI, e aportar menos em indexadores da família IMA,
por serem mais sensíveis a mudanças. Na seqüência, a Srta. Jacielle
Rayane Sousa observou que a meta atuarial para o ano continua sendo
alcançada ainda com certa margem de segurança, no ano o crescimento já
é de 4,96% contra a meta atuarial de 3,84%. O Presidente do Comitê, Sr.
José Jeremias, observando que nada mais havia a tratar na reunião
encerrou-a, agradecendo a todos os presentes, às dez horas e quatorze
minutos, sendo lavrada a presente ata, assinada por mim, Maria Nanei de
Pontes Pereira, e pelos demais.
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