
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – IPM JP – 2021

1-DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

- Realizada em seis de dezembro de dois mil e vinte e um, 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 Inves$mentos: IANNE PORFÍRIO QUEIROZ, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA

LEÃO, SUZANA SITÔNIO DE EÇA.

- Convidados: MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA.

3-PAUTA:

- Relatório acerca do cenário polí$co-econômico do início do ano de 2021 e expecta$vas do

mercado;

- Retorno dos inves$mentos do mês de novembro e meta atuarial;

-  Análise dos produtos mais indicados para o Ins$tuto de Previdência do Município de João

Pessoa;

- Assuntos diversos.

Feito o pregão de início da reunião e ob$do quórum para o início dos trabalhos, vide portaria

729/2012 e devidamente modificada pela  Portaria  499/2015,  foi  aberta  pela  presidente  do

Comitê de Inves$mentos do IPMJP, a Sra. Suzana Sitônio de Eça, a 12ª Reunião Ordinária do

Comitê  de  Inves$mentos  para  o  ano  de  2021.  Iniciada  a  reunião  a  senhora  Ianne  PorHrio

Queiroz  explanou  acerca  da  movimentação  sugerida  (vide  planilha  em anexo),  que,  ante  o

cenário de recessão técnica associada à aceleração de inflação na economia brasileira (o que

tem deteriorado as expecta$vas e impactado nega$vamente os principais índices do mercado

nacional),  consiste da aplicação das contribuições previdenciárias (de valor es$mado em R$

6.000.000,00) na aquisição direta de Títulos Públicos Federais (TPF), seguindo as proporções

estabelecidas previamente, conforme estudo elaborado pela Lema EF, que presta serviço de

consultoria e assessoria ao IPMJP. Com a palavra o Sr. João Carlos Leão apresentou o retorno da

carteira  até  o  momento  consolidado  e  explanou  que  as  incertezas  e  a  deterioração  das

expecta$vas rela$vas à economia brasileira explicam o gap entre retorno e meta atuarial, de
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modo que a estratégia de aquisição de TPF visa melhorar a relação risco-retorno da carteira de

inves$mentos do IPM, tendo papel fundamental na redução da vola$lidade, uma vez que as

posições em Inves$mento no Exterior, principal ferramenta de hedge, já se encontram próximas

aos  limites  estabelecidos  pela  legislação  vigente.  Após  deliberação  das  informações

apresentadas, a sugestão de movimentação foi aprovada por unanimidade. A senhora Suzana

Sitônio de Eça informou da necessidade de resgate dos saldos das contas 600108-4, 600109-2 e

600110-6 aplicados no fundo Bradesco IRF-M 1 TP FI RF (CNPJ: 11.484.558/0001-06), a serem

u$lizados  para  folha  de  pagamento  de  13º  salário.  A  movimentação  foi  aprovada  por

unanimidade. Encerrada a reunião pela presidente do Comitê de Inves$mentos ficou disposto o

inves$mento nas movimentações apresentadas.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS ASSINATURA
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CONVIDADO ASSINATURA

MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA
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