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Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às quinze 
horas e quarenta 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 segunda 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 início nomeando 
Maria Nanci de Pontes Pereira como secretária da sessão e, em seguida, 
deu boas vindas a todos. Na sequência, o Presidente o Sr. José Jeremias 
apresentou os relatórios referentes aos meses de março, abril e maio de 
2018, além do relatório do 1 ° trimestre de 2018, além do Panorama 
Econômico dos mesmos meses, disponibilizados pela empresa de 
consultoria em investimentos, Crédito e Mercado. Ele apresentou o valor 
aplicado referente ao início do mês de junho, R$ R$ 48.767.353,82 
(quarenta e oito milhões, setecentos e sessenta e sete mil , trezentos e 
cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), além de R$ 679.549,80 
(seiscentos e setenta e nove mil , quinhentos e quarenta e nove reais e 
oitenta centavos) em saldos das contas correntes que não foram aplicados 
em virtude do limite de horário de aplicação, além de confirmar que o 
montante alcançou R$ 49.446.903,62 (quarenta e nove milhões, 
quatrocentos e quarenta e seis mil , novecentos e três reais e sessenta e 
dois centavos), prevendo alcançar a marca dos R$ 50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais) até o fim do mês de julho. Dando 
prosseguimento a reunião, o Sr. José Jeremias informou que diante dos 
fracos resultados nos últimos dois meses, os rendimentos das aplicações 
no ano estão abaixo da meta atuarial , 2,25% dos rendimentos contra 3,77% 
da meta projetada até o final do mês de maio. Contudo, o Presidente do 
Comitê ressalta que os resultados melhorarão durante o ano, graças a 
diversificação da carteira em renda fixa do Instituto. Continuando a reunião, 
o Sr. Fabrício Soares destacou as rentabilidades dos últimos três meses: 
março de 2018, R$ 347.622 ,72 (trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos 
e vinte e dois reais e setenta e dois centavos); abril de 2018, R$ 203.022,66 
(duzentos e três mil e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos) e, maio 
de 2018, o rendimento negativo de R$ 137.795,39 (cento e trinta e sete mil, 
setecentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos). Retomando a 
palavra, o Sr. José Jeremias pediu para que o Sr. Denilson dos Santos 
discorresse sobre alguns pontos relevantes do cenário econômico para 
ilustração dos resultados: no mês de março, enfatizou que a taxa de $ 
desemprego em fevereiro caiu para 8,5%, depois de ter registrado 8,6% no 
mês anterior, sendo o menor nível desde dezembro de 2008, ressaltou 
ainda que nos EUA, na segunda reunião do neste ano, o FED decidiu eleva _...,r_ 
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a taxa básica de juros de entre 1,25% e 1,5%, para 1,5% e 1,75% ao ano e 
no Brasil destacou que a dívida bruta do governo geral (governo federal 
mais INSS mais governos regionais) alcançou em dezembro R$ 4,95 
trilhões (75, 1 % do PIB), e a inflação subiu em março 0,09%, depois da alta 
de 0,32% em fevereiro, sendo a menor taxa para um mês de março desde 
o Plano Real em 1994, em doze meses, a alta acumulada foi de 2,68%, 
indo ainda mais abaixo do piso da meta que é 3% e na reunião realizada no 
final de março, o COPOM (Comitê de Política Monetária), por unanimidade, 
decidiu reduzir a taxa Selic de 6,75% para 6,50% aa, a décima segunda 
redução da taxa seguida, na ata da reunião, o comitê sinalizou a 
probabilidade de um novo corte em maio e o fim do ciclo de redução da 
taxa Selic; já do mês de abril , destacou que na Zona do Euro a 
desaceleração inesperada da inflação do consumidor para 1,2% na base 
anual, em abril , sendo que a meta é de 2%, a taxa básica de juros foi 
mantida em 0% ao ano pelo Banco Central Europeu, na China, o PIB do 
primeiro trimestre de 2018 avançou 6,8% em relação ao mesmo período do 
ano anterior e no Brasil , a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), subiu em abril 0,22%, depois da alta de 
0,09% em março; e, para o mês de maio, falou que os impactos das greve 
dos caminhoneiros resultaram em um abalo sistêmico do mercado nacional, 
aumentando a desconfiança do mercado internacional e resultando nas 
quedas dos fundos compostos de índices IMA-8 e derivados, além dos 
fundos de renda variável , já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), subiu em maio 0,40%, depois da alta de 0,22% em abril, 
resultando em um acumulado de 2,86% em doze meses e no ano de 
1,33%, nas reuniões nos meses de maio e junho, o COPOM surpreendeu o 
mercado e após 12 cortes seguidos, com o cenário externo pior, manteve a 
taxa Selic em 6,50%. A Sra. Jacielle Rayane destacou que dos subíndices 
Anbima que referenciam os fundos compostos por títulos públicos 
disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no mês de março acabou 
sendo o COI com alta de 0,52%, seguido do IRF-M1 com alta de 0,20%. 
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 & Mercado onde o mesmo apresentou suas 
impressões acerca da carteira de investimentos do IAPM. O Sr. José 
Jeremias ressaltou que participou, ao lado do conselheiro Denilson dos 
Santos, do I Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos, 
onde tratou-se de temas relevantes aos Regimes Próprios de Previdência 
Social, com a integração de Workshops Financeiros proporcionados por 
especialistas das principais instituições financeiras do país, tratando-se de 
temáticas como as alternativas de investimentos em multimercado e renda 
variável, alternativas de investimento em um contexto de volatilidade os 
desafios no cenário político e econômico para os investimentos em re
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variável e desafios e oportunidades na gestão de investimentos em 
ambiente de queda nos juros, alta volatilidade e ano eleitoral. Sobre o 
Evento, o Presidente do Comitê enfatizou que de forma geral espera-se um (JJiiJ 
cenário contur?ado e i_ncerto devido as incertezas que causarão as eleições ~ 
de outubro, alem dos impactos das pes uisas eleitorais e os discursos dos #t9'J 

~~tfl77 
r:- .,.._., ,...--



candidatos, sendo um momento de manter a estratégia conservadora e 
deixando de lado as aplicações em renda variável, já que não passam por 
um bom momento. Diante do exposto, a Sra. Jacielle Rayane propôs que 
as aplicações fossem feitas ainda em fundos de IMA-8 e IMA-8 5, apesar 
de terem apresentado baixa nos últimos dois meses, são promissores a 
retomadas em curto prazo. Todos aprovaram essa iniciativa e assim foi 
determinado que as alocações sejam assim realizadas até a próxima 
reunião. Após isso, o Sr. José Jeremias, observando que nada mais havia a 
tratar na reunião encerrou-a, agradecendo a todos, às dezesseis horas e 
trinta minutos, sendo lavrada a presente ata, assinada por mim, Maria 
Nanci de Pontes Pereira, e pelos demais. 
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