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Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às dez 
horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Instituto de Assistência e 
Previdência Municipal de Guarabira-PB, IAPM, localizado a Rua Osório de 
Aquino, nº 97, Centro, desta cidade, realizou-se a quarta reunião ordinária 
do Comitê de Investimentos. Estiveram presentes à reunião: José Jeremias 
Cavalcanti , Fabrício Marinho Soares, Jacielle Rayane Alves Matias de 
Sousa, Denilson dos Santos Firmino e Maria Nanci de Pontes Pereira, 
todos integrantes do Comitê. O Presidente, Sr. José Jeremias Cavalcanti, 
saudou os membros e nomeou a Sra. Maria Nanci de Pontes Pereira como 
secretária da sessão. Em seguida, o Sr. José Jeremias entregou cópias dos 
relatórios gerados pela empresa de consultoria financeira Crédito e 
Mercado, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, 
bem como, o Panorama Econômico dos meses supracitados, 
disponibilizados na plataforma da consultoria, para apreciação. Ele 
apresentou o valor aplicado referente ao início do mês de novembro, R$ 
45.953.901 ,32 (quarenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e três 
mil, novecentos e um reais e trinta e dois centavos) e informando que ao 
final de 2017 seja alcançada a marca de R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis 
milhões de reais), com os rendimentos e os repasses das contribuições 
previdenciárias realizados. Os demais membros aplaudiram os números 
destacados. Em continuidade a reunião, o Sr. José Jeremias falou aos 
membros as rentabilidades dos últimos três meses: Setembro de 2017, R$ 
350.381 , 17 (Trezentos e cinquenta mil , trezentos e oitenta e um reais e 
dezessete centavos); Outubro de 2017, R$ 238.261,00 (Duzentos e trinta e 
oito mil , duzentos e sessenta e um reais) e, Novembro de 2017, R$ 
196.077,64 (Cento e noventa e seis mil e setenta e sete reais e sessenta e 
quatro centavos). Em seguida, o Sr. Denilson dos Santos foi convidado a 
discorrer sobre alguns pontos relevantes atentados por ele durante a leitura 
dos relatórios de Panoramas Econômicos: no mês de setembro, ressaltou 
que o PIB americano no segundo trimestre de 2017 subiu à taxa anual de 
3, 1 %, contra 1,2% do trimestre anterior, crescimento impulsionado pelos 
gastos robustos dos consumidores, que cresceram 3,5% entre abril e junho, 
além dos fortes investimentos empresariais e no Brasil, o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE divulgou que a inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), recuou, de agosto 
para setembro de O, 19% para O, 16%, ainda por conta dos alimentos mais 
baratos, que compensaram a alta da gasolina, totalizando alta acumulada 
em doze meses de 2,54%, bem abaixo do piso da meta que é 3%; ele 
expôs ainda que no mês de novembro, a economia da zona do euro 
cresceu mais rápido do que o esperado, no terceiro trimestre e o 
desemprego caiu para a mínima de quase nove anos, além de nos Estados 
Unidos, com a inflação ainda distante da meta de 2% ao ano, o FEO decidiu 
na reunião realizada já no início de novembro, manter a taxa na faixa de 1 % 



e 1,25% ao ano, mas com a forte indicação de alta em dezembro e, na 
China, o PIB do terceiro trimestre cresceu 6,8% e esteve próximo de atingir 
a meta de crescimento fixada pelo governo em 6,9% para o fim do ano; por 
fim, no mês de novembro, na Europa com a confiança na economia no nível 
mais alto desde 2000, a expansão das indústrias da região teve em 
novembro o melhor mês em mais de dezessete anos, já na China, as 
exportações e importações aceleraram inesperadamente em novembro, 
demonstrando sinal encorajador para a segunda maior economia do 
mundo, no Brasil, a inflação oficial recuou, de outubro para novembro de 
0,42% para 0,28%, além de na reunião realizada já no início de dezembro, 
o Copom, por unanimidade, decidiu reduzir a taxa Selic de 7,50% para 7% 
ao ano, a décima redução da taxa seguida, e com relação ao mercado de 
renda fixa , dos subíndices Anbima, que referenciam os fundos compostos 
por títulos públicos disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no 
mês de novembro acabou sendo o do IRF-M1, com alta de 0,62%, seguido 
do COI com alta de 0,57% e do IDkA2 (IPCA), com 0,26% sendo, em doze 
meses, o melhor desempenho foi o do IDkA 20 (IPCA) com alta de 24,38%, 
seguido do IRF-M 1+, com alta de 18,70% e do IMA-B 5+, com alta de 
18,65%. Em seguida, a Sra. Jacielle Rayane Sousa pediu a palavra e falou 
que a meta atuarial para 2017 prosseguia sendo alcançada com o 
crescimento já de 10,03% no ano, contra a meta atuarial efetivada em 
8,06%, graças ao baixo índice de inflação no ano que alcançou o patamar 
máximo de 0,42, no mês de novembro, estimando que mesmo que se 
repetisse a inflação do mês de dezembro, ainda assim a meta estipulada 
pelo IPCA + 6% (seis por cento) ainda será alcançada com os números 
apresentados no mês. Dando prosseguimento a reunião, Sr. José Jeremias 
Cavalcanti comunicou que a Política de Investimentos 2018 foi aprovada 
pelos membros do Conselho Previdenciário e, assim, validada para guiar as 
aplicações durante o ano de 2018, cabendo ao Comitê observar os limites 
estabelecidos. O Sr. José Jeremias, observando que nada mais havia a 
tratar na reunião encerrou-a, agradecendo a todos os presentes por mais 
um ano de trabalho e comprometimento para o crescimento dos recursos 
do IAPM, e às onze horas, sendo lavrada a presente ata, assinada por mim, 
Maria Nanci de Pontes Pereira, e pelos demais. 
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