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Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dezesseis 
horas e cinco 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 primeira reunião ordinária 
do Comitê de Investimentos. Estiveram presentes a reunião: José Jeremias 
Cavalcanti, Fabrício Marinho Soares, Jacielle Rayane Alves Matias de 
Sousa, Denilson dos Santos Firmino e Maria Nanci de Pontes Pereira, 
todos membros do Comitê. O Presidente deu inicio nomeando Maria Nanci 
de Pontes Pereira como secretária da sessão e, em seguida, deu boas 
vindas a todos. Na sequência, o Presidente comunicou que o IAPM 
estabeleceu novo contrato com a empresa de consultoria e 
assessoramento financeiro, Crédito & Mercado, pelos bons préstimos a 
gestão de recursos financeiros no ano passado, colaborando com os 
relatórios que possibilitam um melhor acompanhamento das aplicações. Em 
seguida, o Sr. José Jeremias apresentou os relatórios referentes aos meses 
de dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018, além do Panorama 
Econômico dos mesmos meses, disponibilizados pela empresa de 
consultoria. Ele apresentou o valor aplicado referente ao início do mês de 
março, R$ 46.570.484,23 (quarenta e seis milhões, quinhentos e setenta 
mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), além de 
R$ 1.286.399,82 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil , trezentos e 
noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) em saldos das contas 
correntes que não foram aplicados pelo limite de horário de aplicação e 
confirmou que o montante alcançou a marca de R$ 46.672. 781 ,41 
(quarenta e seis milhões, seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e 
oitenta e um reais e quarenta e um centavos), conforme previsto na reunião 
anterior. Em seguida, o Sr. José Jeremias ressaltou que ao final do ano de 
2017 a meta atuarial (IPCA + 6%) foi superada em quase 20%, finalizando 
o ano em 10,69% contra 9,04% de meta. Dando prosseguimento a reunião, 
o Sr. José Jeremias falou aos membros as rentabilidades dos últimos três 
meses: Dezembro de 2017, R$ 274.680,97 (Duzentos e setenta e quatro 
mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e sete centavos); Janeiro de 2018, 
R$ 397.983,85 (Trezentos e noventa e sete mil, novecentos e oitenta e três 
reais e oitenta e cinco centavos) e, Fevereiro de 2018, R$ 239.016,98 
(Duzentos e trinta e nove mil e dezesseis reais e noventa e oito centavos). 
Em seguida, o Sr. José Jeremias concedeu a palavra ao Sr. Denilson dos 
Santos que discorreu sobre alguns pontos relevantes durante a leitura dos 
relatórios de Panoramas Econômicos: no mês de dezembro de 2017, 
enfatizou que a economia da zona do euro encerrou o ano com o 
crescimento mais forte em quase sete anos, diante da aceleração das 
atividades da indústria e serviços nas principais economias da região, 
ressaltou ainda que a economia norte americana subiu novamen;t ~,/ ~ _ 
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terceiro trimestre, impulsionado pela continuidade dos gastos robustos dos 
consumidores e dos investimentos empresariais e no Brasil, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE divulgou que a inflação medida 
pelo fndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), subiu, de 
novembro para dezembro de 0,28% para 0,44%, por conta dos aumentos 
dos preços dos alimentos e dos transportes, em doze meses, a alta 
acumulada foi de 2,95%, bem abaixo do piso da meta que é 3%; ele expôs 
ainda que no mês de janeiro de 2018, foi apurado que a zona do euro 
registrou crescimento de 2,5% do PIB em 2017, sendo a maior expansão 
em uma década com a economia da zona do euro crescendo mais rápido 
do que o esperado, nos Estados Unidos, a Federal Reserve (FED) , em sua 
primeira reunião do ano e última sob a presidência de Janet Yellen, o FED 
manteve a taxa de juros na faixa entre 1,25% e 1,50%, mas alertou que a 
inflação deverá subir em 2018, na China, o crescimento econômico do 
quarto trimestre de 2017 superou as expectativas, ao registrar a marca de 
6,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, com um avanço foi de 
6,9%, quando a meta era de uma evolução do PIB de 6,5%, no Brasil , a 
inflação medida pelo indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), subiu em janeiro 0,29% e o fndice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), subiu 0,23% em janeiro e acumulou alta de 1,87% em 
doze meses abaixo do esperado por conta dos menores preços da energia 
elétrica, além disso, na reunião realizada já no início de dezembro, o 
Copom, por unanimidade, decidiu reduzir a taxa Selic de 7,50% a.a. para 
7% a.a. , a décima redução da taxa seguida, no comunicado após a reunião, 
o comitê afirmou que a continuidade da queda dependerá do cenário na 
época; por fim, no mês de fevereiro de 2018, conforme revisão do 
Departamento de Comércio, o PIB americano no quarto trimestre de 2017 
subiu à taxa anual de 2,5% e não 2,6%, mesmo assim, a economia dos 
EUA cresceu 2,3% em todo o ano, com os gastos dos consumidores 
subindo 3,8% no último trimestre, o ritmo mais forte desde o quarto 
trimestre de 2014 e no Brasil , na reunião realizada no início de fevereiro, o 
Copom, por unanimidade, decidiu reduzir a taxa Selic de 7,00% para 6,75% 
a.a., a décima primeira redução da taxa seguida. Na ata da reunião, o 
comitê afirmou que a piora no cenário internacional e a retomada mais 
consistente da atividade econômica são fatores que contribuem para o fim 
deste ciclo de queda da taxa básica de juros. Além disso, a Sra. Jacielle 
Rayane lembrou que na semana anterior, o COPOM novamente reduziu a 
taxa SELIC para 6,5% ao ano, o 12° corte consecutivo, ainda abrindo 
precedentes para novos cortes em 0,25%, o que acaba por requerer 
atenção, devido essas sucessivas quedas não beneficiarem os Fundos de 
Renda Fixa, que compõem todo o patrimônio aplicado do IAPM. O Sr. 
Fabrício Marinho observou que, no mês de fevereiro, os subíndices 
Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos 
disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no mês de fevereiro 
acabou sendo o do IRF-M1 + com alta de 1,31 %, seguido do IRF-M Total 
com 1,10% e do IMA Geral com alta de 0,72%. Dando prosseguimento a 
reunião, Sr. José Jeremias Cavalcanti comunicou que esteve em reunião no 
último dia 01 , juntamente com os membros Sr. Fabricio Marinho Soares e 
Sr. Denilson dos Santos Firmino, com o responsável pelo Grupo Crédito & ~ 
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Mercado onde o mesmo apresentou suas impressões a cerca da carteira de 
investimentos do IAPM. O Sr. José Jeremias ressaltou que foi comentado 
na reunião que os recursos do IAPM precisam ser melhor distribuídos, 
principalmente na alocação dos Fundos de Renda Variável e também nos 
índices de renda fixa atrelados ao IMA-B, pois sem essa alocação a meta 
atuarial seria difícil de ser alcançada. Além disso, o Sr. José Jeremias falou 
que esteve participando do XXX Seminário de Nacional de Previdência 
Social, realizado pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência 
Estaduais e Municipais (ABIPEM), entre os dias 14 a 16 de março em 
Guarulhos-SP, e pode conversar com os representantes nacionais dos 
principais instituições financeiras do país onde o Instituto mantém 
relacionamento. Ele continuou dizendo que na conversa foi unanimidade 
entre os analistas das instituições financeiras que dever-se-ia utilizar dos 
Fundos de Renda Variável para melhor ganhos em investimentos. Dessa 
forma, o Sr. Fabrício Soares disse que a missão do Comitê de 
Investimentos a partir de agora é estudar as opções de renda variável, 
principalmente as opções apontadas pela Empresa de Consultoria, que são 
os Fundos de Multimercado. Enquanto essas alocações não são 
concretizadas, a Sra. Jacielle Rayane propôs que continuasse sendo feitas 
aplicações em maior escalas nos fundos de IMA-B e em menor percentual 
no IMA-B 5. Todos aprovaram essa iniciativa e foi colocado que até a 
próxima reunião será utilizada essa estratégia. O Sr. José Jeremias 
também apontou que conforme foi indicado dever-se-ia utilizar os recursos 
atrelados ao IRF-M 1 para pagamento das despesas com a Folha de 
Pagamento do IAPM para descapitalizar o fundo que vem rendendo menos. 
Os demais membros concordaram com a propositura e essa tática também 
deverá ser implementada até a próxima reunião, pelo menos. Após isso, o 
Sr. José Jeremias, observando que nada mais havia a tratar na reunião 
encerrou-a, agradecendo a todos, às dezessete horas, sendo lavrada a 
presente ata, assinada por mim, Maria Nanci de Pontes Pereira, e pelos 
demais. 

:Jeremias Cavalcanti 
Diretor Presidente 
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