
     
 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
Av. Rio Grande do Sul, s/n, Bairro dos Estados, João Pessoa - PB, CEP 58030-020. 
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ATA -“OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA” 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA PBPREV 

 
 

 

Data e local de realização 
 

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

 

 Quinta - feira, 20 de setembro de 2017. 10h00min. 
 
 

Quorum 
 

 Yuri Simpson Lobato – Presidente da PBPREV; 

 Adriana Suellen Veras de Sousa Girão  – Membro; 

 Thiago Caminha Pessoa da Costa – Membro; 

 Regina Karla Batista Alves –  Membro. 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 Aplicação dos recursos 

 Análise do resultado mensal dos investimentos 

 

Atingido o quórum regimental exigido no Decreto Governamental 37.063/2016. 

 

Inaugurados os trabalhos, o Presidente da PBPREV, cumprimentou os 

presentes e em seguida por decisão dos membros do comitê de investimentos os 

representantes da PBPREV Dr. Yuri Simpson Lobato e Adriana Suellen Veras de S. 

Girão foram eleitos Presidente e Vice-Presidente respectivamente do Comitê de 

Investimentos COMIN-PBPREV.  

Passada a palavra à Gestora de Investimentos da PBPREV, Regina 

Karla, expôs o Relatório de Investimentos referente a agosto de 2017 , trazendo as 

rentabilidades obtidas pela PBPREV em sua carteira de investimentos. 



Na última reunião do Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da 

ANBIMA, realizada em 01 de setembro de 2017, os economistas reduziram as 

projeções de juros em relação a julho. A sinalização do Banco Central de que há 

espaço para reduções adicionais da Meta da Taxa Selic para este ano foi o principal 

indutor para a correção destas estimativas. Na reunião do dia 06/09/2017 o Copom 

reduziu a Taxa Selic para 8,25% ao ano. A partir de então, são esperadas reduções em 

ritmo mais gradual, com os juros em 7% no final do ano. 

Para os analistas, o resultado do PIB do segundo trimestre – acima do 

previsto pelo Comitê – ratifica a percepção de um início de recuperação gradual da 

economia, sobretudo pelo consumo das famílias, através do aumento da concessão de 

crédito para as pessoas físicas e melhora pontual no mercado de trabalho. No curto e 

médio prazo, as revisões das projeções continuam para baixo. A mediana do PIB para 

2017 foi ajustada de 0,30% para 0,40%. Para 2018, a estimativa de crescimento da 

economia elevou-se de 2,00% para 2,20%.  

Por isso, optamos por manter nossa carteira composta somente por 

fundos que aplicam, exclusivamente em títulos públicos federais pré-fixados (LTN e 

NTN-F).  Esses fundos estão enquadrados na alínea b do art. 7º da Resolução 

3.922/11 do CMN.  

Neste jaez, a carteira de investimentos da Paraíba Previdência - PBPREV 

encerrou agosto de 2017  com R$ 106.892.566,67 resultado dos aportes nos fundos 

Financeiro e Capitalizado e de uma rentabilidade acumulada de 0,93% no Fundo 

Financeiro e 0,88% no Fundo Capitalizado.  

Considerando o INPC de agosto , divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em -0,03% a meta atuarial da instituição que é INPC + 

5% ao ano ficou em 0,39% neste mês.   

Apesar do IMA-B negativo a dois meses consecutivos influenciando assim 

nas rentabilidades do RPPS, a carteira de investimentos da Paraíba Previdência - 

PBPREV continua superando a meta atuarial, atingindo no Fundo Financeiro 238% 

desta meta e no Fundo Capitalizado 182%.  

 
 

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.  

   



 

REGINA KARLA BATISTA ALVES 
MEMBRO DO COMITE 

CPA – 10 
 
 
 

THIAGO CAMINHA PESSOA DA COSTA  
MEMBRO DO COMITE 

CPA -10 
 
 
 

ADRIANA SUELLEN VERAS DE SOUSA GIRÃO 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 
 

YURI SIMPSON LOBATO 
Presidente da PBPREV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


