ATA DA 5ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
1- DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
- Realizada em treze de maio de dois mil e vinte, às dez horas,
excepcionalmente, por vídeo conferência, em decorrência da pandemia
de Covid-19.
2- PARTICIPANTES
- Membros do Comitê de Investimentos: FELIPE MIRANDA GOMES,
IANNE PORFÍRIO QUEIROZ, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA LEÃO
-

Convidados:

MARIA

DA

CONCEIÇÃO

CRISOSTOMO

(LEMA

ECONOMIA

E

LACERDA,

MATHEUS

FINANÇAS),

ROBERTO

WAGNER MARIZ QUEIROGA, VITOR LEITÃO (LEMA ECONOMIA E
FINANÇAS)
3- PAUTA
- Análise de cenário econômico e político;
- Discussão de posicionamento de carteira;
- Análise para balanceamento de carteira;
- Sugestão de aplicação para o mês de maio dos recursos provenientes
de contribuições previdenciárias;
- Assuntos diversos.

Aos treze dias de maio de dois mil e vinte, às 10:00h, em caráter excepcional,
por vídeo conferência, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos,
Superintendente do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa e
representantes da empresa LEMA EF, empresa que presta assessoria e
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consultoria em investimentos para o IPMJP. Após aberta a reunião pelo
presidente do Comitê de Investimentos do IPMJP o senhor Felipe Miranda, o
senhor João Carlos Leão inicia o debate expondo sua análise de como o
mundo e Brasil passam pelo período de isolamento social, corroborando e
complementando a visão do senhor João Leão, o senhor Vitor Leitão informa
das medidas tomadas por diversos países, como a injeção de capital para a
movimentação da economia, bem como as medidas de isolamento social e a
abertura de parte das atividades em vários países. Ao fim da discussão a
senhora Ianne Profírio Queiroz apresentou a movimentação de carteira
necessária para que esta seja re balanceada e não venha a gerar nenhum
desenquadramento, apresentando sugestão apresentada pela LEMA EF e
contrapondo sugestão do Setor de Investimentos, dando maiores explicações
acerca da movimentação o senhor Matheus Crisostomo elucida a sugestão da
LEMA EF, que é bastante semelhante a do FUNPRE (setor de investimentos)
porém tem diferenças pontuais, ao invés de fundo de ações livres, sugeriu
fundo de ações dividendos. Levada a votação o Comitê de Investimentos
decide por unanimidade por acatar a sugestão do setor de investimentos do
IPMJP.Sem mais a ser discutido o presidente do COI, Iavra a seguinte ata, com
movimentação em planilha anexo.
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