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COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Av. Rio Grande do Sul, s/n, Bairro dos Estados, João Pessoa - PB, CEP 58030-020.

Fone: (83) 2107-1100

ATA - "DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA "

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA PBPREV

Data e local de realização

/ Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da PBPREV, João Pessoa - PB.

S Terça - feira, 07 de novembro de 2017. 14h30min.

Quorum

S Yuri Simpson Lobato - Presidente da PBPREV;

S Adriana Suellen Veras de Sousa Girão - Membro;

S Thiago Caminha Pessoa da Costa - Membro;

S Regina Karla Batista Alves - Membro;

/ Abílio de Medeiros Rodrigues - Membro.

ORDEM DO DIA

S Discussão sobre a nova Resolução CMN 4.604, de 19 de outubro de 2017;

S Elaboração da Política de Investimentos exercício 2018;

Atingido o quorum regimental de que trata o Decreto Governamental

37.063/2016, que instituiu este Comitê de Investimentos, o Presidente da PBPREV

cumprimentou os presentes e inaugurou os trabalhos. Presente nesta reunião o

Professor Creso Rocha Júnior.

Passada a palavra aos Gestores de Investimentos da PBPREV, Regina Karla e

Creso Rocha Júnior, expuseram as novidades contempladas na Resolução N.° 4.604,

de 19 de outubro de 2017, do Conselho Monetário Nacional, mormente ao que se

refere as novas estratégias de investimentos, e limites respectivos, de Investimentos

que compõem a carteira do Regime Próprio
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De fato, a composição da carteira de investimentos atual necessita de

diversificação, pois, no cenário de baixa taxa da Selic, dificulta-se o atingimento da

meta atuarial de INPC+5% prevista para o exercício vindouro.

Nesse jaez, foi sugerida consulta ao atuário sobre a possibilidade técnica de

troca do indexador base da meta atuarial de INPC+5% a.a. para IPCA+5% a.a.,uma

vez que o IPCA é o índice oficial de inflação admitido pelo governo.

Assim, os membros presentes sugeriram, para a elaboração da Política de

Investimentos Exercício 2018, que, no segmento de renda variável, não haverá

alocação de recursos em fundos de ações. Entretanto, neste mesmo segmento estará

prevista a alocação em fundos multimercado e imobiliários, que só será efetivada após

prévia autorização deste comitê de investimentos.

Nesse mesmo sentido, investimentos do segmento renda fixa em fundos que

contemplam ativos de crédito privado, ainda que constantes da política de

investimentos 2018, não prescindem da prévia autorização da maioria dos membros

deste comitê.

Encerramento

Finalizada a reunião eu, Thiago Caminha Pessoa da Costa, servidor público

estadual, lavrei a presente ata, a qual segue assinada por mim e pelos demais

presentes que assim o desejarem.

THIAGO

iRIANA SUELLÉN VERAS DE ^OUSA GIR>
Diretora Adminisírativa e Financeira da PBPREV
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