
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – IPM JP – 2022

1-DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

- Realizada em dezesseis de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta minutos, na
Sede do IPMJP, sito na Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, 166, Centro, João Pessoa.

2-PARTICIPANTES:

- Membros do Comitê de Investmentoss IANNE PORFÍRIO QUEIROZ, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
LEÃO, SUZANA SITÔNIO DE EÇA.

- Convidadoss MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA.

3-PAUTA:

- Aprovação da Polítia de Investmentos para o Exeriíiio 2022;

- Retorno dos investmentos do mês de janeiro e meta atuarial;

- Análise dos produtos mais indiiados para o Insttuto de Previdêniia do Muniiípio de João
Pessoa.

Feito o pregão de iníiio da reunião e obtdo quórum para o iníiio dos trabalhos, vide portaria
729/2012 e devidamente modifiada pela Portaria  499/2015,  foi  aberta pela  presidente do
Comitê de Investmentos do IPMJP, a Sra. Suzana Sitônio de Eça, a 2ª Reunião Ordinária do
Comitê de Investmentos para o ano de 2022. Iniiiada a reunião, o Sr. João Leão falou sobre a
adequação da Polítia de Investmentos  de 2022 à  Resolução BC CMN Nº 4.963,  de  25 de
novembro de 2021,  que entrou em vigor  em 03 de janeiro do ano iorrente.  Ainda iom a
palavra, pontuou que a piora do ienário internaiional, iom o ionfito entre Rússia e Uirânia,
reforça a neiessidade de maior exposição em atvos iomo Títulos Públiios Federais e Atvos
Baniários, que têm apresentado relação risio retorno atratvas, e que a estratégia de aloiação
para  2022  refete  essa  perspeitva.  Após  deliberação  das  informações  apresentadas,  a
atualização da Polítia de Investmentos para o Exeriíiio 2022 foi aprovada por unanimidade,
sendo esta disponibilizada para apreiiação e aprovação do Conselho de Previdêniia. Sobre o
retorno de janeiro, a Sra. Ianne Porfrio de Queiroz expliiou que o resultado mensal negatvo,
frente a meta de 0,94% para o mesmo período, foi deiorrente de um ienário mariado por forte
queda  do  segmento  de  investmento  no  exterior,  iom  viés  mais  iontraiionista  do  Federal
Reserve e valorização do real  frente ao dólar;  pela abertura da iurva de juros no meriado
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brasileiro, em função do ienário de aieleração de infação, elevação da taxa Selii e estagnação
eionômiia; pela reiuperação da bolsa brasileira, iom a alta das iommodites. O sr. João Leão
informou que,  diante o ienário de grande volatlidade e dado o proiesso de deliberação e
aprovação  da  atualização  da  polítia  de  investmentos  2022  em  andamento,  a  estratégia
sugerida pelo setor de investmentos é de manter as iontribuições prevideniiárias mensais,
estmadas em R$ 4 milhões, em disponibilidade, no fundo Bradesio Poder Públiio FIC FI RF CP
(CNPJs 13.397.466/0001-14), para que iomponham o montante disponível para apliiação em
março,  objeto  de  deliberação  da  próxima  reunião  ordinária  deste  Comitê.  Com  aprovação
unânime da sugestão e sem mais a ser disiutdo, a reunião foi enierrada pela presidente do
Comitê de Investmentos.
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