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Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às treze
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 terceira reunião ordinária do Comitê
de Investimentos. Estiveram presentes à reunião: José Jeremias
Cavalcanti, Fabrício Marinho Soares, Jacieile Rayane Aives de Sousa,
Deniison dos Santos Firmino e Maria Nanei de Pontes Pereira, todos
integrantes do Comitê. O Presidente, Sr. José Jeremias Cavalcanti, saudou
a todos os membros e nomeou a Sra. Maria Nanei de Pontes Pereira como
secretária da sessão. Na seqüência, o Sr. José Jeremias entregou cópias
dos relatórios gerados pela empresa de consultoria financeira Crédito e
Mercado, referente aos meses de junho, juiho e agosto de 2017, bem
como, o Panorama Econômico dos meses supracitados, disponibiiizados na
plataforma da consultoria. Ele apresentou o valor aplicado referente ao
inicio do mês de agosto, R$ 44.278.775,16 (quarenta e quatro milhões,
duzentos e setenta e oito mii, setecentos e setenta e cinco reais e
dezesseis centavos) e anunciando que a expectativa é que chegue a marca
dos R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) já no começo do
mês de outubro, com a apuração dos rendimentos e os repasses das
contribuições previdenciárias realizados. Todos aplaudiram os números
destacados e o Sr. Fabrício enalteceu o trabalho que está sendo feito na
alocação de recursos e atuação do Comitê como um todo, fortalecendo a
Gestão Previdenciária do Instituto. Em continuidade a reunião, o Sr. José
Jeremias falou aos membros as rentabilidades dos últimos três meses:
Junho de 2017, R$ 328.418,49 (Trezentos e vinte e oito mil e quatrocentos
e dezoito reais e quarenta e nove centavos); Julho de 2017, R$ 566.283,08
(Quinhentos e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e três reais e oito
centavos) e, Agosto de 2017, R$ 400.330,04 (Quatrocentos mil e trezentos
e trinta reais e quatro centavos). Em seguida, o Sr. Deniison dos Santos foi
convidado a relatar alguns pontos relevantes atentados por ele durante a
leitura dos relatórios de Panoramas Econômicos entregues a todos os
membros; no mês de junho, observou que a economia da zona do euro
cresceu 0,6% no primeiro trimestre de 2017, em relação ao trimestre
anterior e 1,9% em relação ao ano anterior. Assim, a confiança econômica
na região atingiu o nível mais alto em quase 10 anos. O Banco Central
Europeu - BCE, já vê crescimento sólido também no segundo trimestre.
Disse também que nos Estados Unidos, o Comitê Federal de Mercado
Aberto do FED, decidiu elevar os juros uma vez mais subindo para o
intervalo entre 1% e 1,25% a.a., com perspectiva de novas altas. Enquanto
que no mercado asiático, o PIB do Japão do primeiro trimestre de 2017 teve
o seu crescimento revisado de 2,2% em doze meses, para 1%. Já no Brasil,
o IBGE divulgou que a inflação medida pelo IPCA recuou de maio para



junho de 0,31% para -0,23%. Foi a primeira deflação desde junho de 2006,
a alta acumulada foi de 3% e no ano de 1,18%. O Sr. Deniison dos Santos
destacou como aspectos relevantes do mês de julho a atividade econômica
na China surpreendendo com o PIB avançando 6,9% no segundo trimestre
com o resultado além de superar a expectativa dos analistas também
superou a meta do governo que é de um crescimento em torno de 6.6%,
enquanto que no Brasil, o IPCA avançou, de junho para julho de -0,23%
para 0,24%, por conta da alta dos preços dos combustíveis e da energia
elétrica. Em doze meses, a alta acumulada foi de 2,71%, abaixo do piso da
meta que é 3% e no ano, de 1,43%. Já para o mês de agosto, foi ressaltado
que na Europa a taxa de juros voltou a acelerar preços subindo 1,5% em
relação ao ano anterior. Já nos Estados Unidos, o PIB no segundo trimestre
de 2017 subiu à taxa anual de 3%, contra 1,2% do trimestre anterior. No
Brasil, na ata do Copom, em que decidiu reduzir a taxa Sellc de 10,25%
para 9,25% a. a. ficou entendida a continuidade do movimento de redução
de 1% da taxa Selic, desde que o balanço de riscos permita o fato, e
salientou que até a presente data a taxa SELIC se encontra em 8,25, após
nova baixa em 1% no inicio do mês. Encerrou sua fala. demonstrando a
avaliação dos Fundos de Renda Fixa no mês de agosto diante do Relatório:
"Dos subíndices Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos
públicos disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no mês de
agosto acabou sendo o do IMA-B 5+ com alta de 1,36%, seguido do IMA-B
Totai, com 1,34% e do IDKa 20 (iPCA), com 1,18%%. Em doze meses, o
melhor desempenho foi o do iRF-M 1+ com alta de 19,51%, seguido do
IDkA 20 (IPCA) com alta de 18,36% e do IRF-M Totai, com alta de 17,69%".
Diante do que foi exposto, foi sugerido que houvesse novas aplicações nos
Fundos referenciados em IMA-B, IMA-5 e IRF-M1, diante dos maus
resultados apresentados pelos Fundos atrelados ao CDI. Essa estratégia foi
aprovada por todos, deixando estabelecido um percentual de cobertura dos
pagamentos de Folha para o Fundo de Investimentos Disponibilidades, da
Caixa Econômica Federal, visto sua alta liquidez e resgate automático para
pagamento de despesas. Na seqüência, a Srta. Jacielle Rayane Sousa
pediu a palavra e ressaltou que a meta atuarial para o ano continuava
sendo alcançada ainda com margem de segurança sustentável, dando
tranqüilidade no batimento da meta atuarial do Instituto; afirmou que no ano
o crescimento já é de 8,14% contra a meta atuarial efetivada em 5,65%.
Prosseguindo a reunião, o Presidente abriu análise das Instituições
Financeiras em que o Instituto apresenta ativos alocados. Ele enfatizou que
recebeu as informações requeridas através do Formulário de
Credenciamento pelas Instituições Financeiras, sendo elas: Caixa
Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Bradesco e
Banco Santander. Para tanto, o Sr. José Jeremias disponibilizou a cada
membro, os formulários e demais documentos contidos nos Processos
Administrativos de Credenciamento 001/2017 (Caixa Econômica Federal),
Credenciamento 002/2017 (Banco do Brasil), Credenciamento 003/2017
(Bradesco) e Credenciamento 004/2017 (Banco do Nordeste),
Credenciamento 005/2017 (Banco Santander). Todos observaram a
documentação e atestaram de pronto a regularidade das Certidões de
Débitos da União, Estaduais, Municipais e Trabalhistas, dentre outras, além



dos Questionários Due-Dillenges da ANBIMA que tratam da caracterização
dos Administradores, das Lâminas e dos Gestores dos Fundos, bem como
a documentação de constituição das instituições Financeiras, todos
atendendo aos requisitos mínimos exigidos. O Sr. Fabrício Soares ressaltou
que as Instituições dispunham de grande credibilidade diante do mercado
financeiro e essa análise é instituída só a fim de confirmar a continuidade
do uso das aplicações nos Fundos de Investimentos dos Bancos, sendo ato
meramente de fim declaratório, tendo em vista não ter pontos negativos
sobre as cinco instituições financeiras. Após o período de análise
documental, o Sr. José Jeremias abriu votação para aprovação em
separado das instituições financeiras, sendo todos prontamente aprovados
por unanimidade por todos os membros, sem ressalvas. Concluindo o
credenciamento, o Sr. José Jeremias falou que todos os Fundos de
Investimentos dessas Instituições Financeiras, obedecendo aos limites de
Resolução da GVM e da Política de Investimentos 2017 e, posteriormente.
Política de Investimentos 2018, estão autorizados a serem utilizados na
Gestão e Alocação de Recursos do RPPS, sendo autorizados pelo presente
ato. O Presidente do Comitê, Sr. José Jeremias, observando que nada mais
havia a tratar na reunião encerrou-a, agradecendo a todos os presentes, às
quinze horas e quarenta minutos, sendo lavrada a presente ata, assinada
por mim, Maria Nanei de Pontes Pereira, e pelos demais.
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