
ATA DA 5ª 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 dezessete de maio de dois mil e vinte e dois, às dez horas , na Sede do IPMJP, sito
na Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, 166, Centro, João Pessoa.

2-PARTICIPANTES:

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

3-PAUTA:

- Discussão acerca do cenário político-econômico e expectativas do mercado. 

-  Análise dos produtos mais indicados para o Instituto de Previdência do Município de João
Pessoa.

Feito o pregão de início da reunião e obtido quórum para o início dos trabalhos, vide portaria
729/2012 e  devidamente modificada pela  Portaria  499/2015,  foi  aberta  pela presidente do
Comitê de Investimentos do IPMJP, a Sra. Suzana Sitônio de Eça, a 5ª Reunião Ordinária do
Comitê de Investimentos para o ano de 2022. Iniciada a reunião, a senhora Ianne Porfirio de
Queiroz  pontuou  o  aumento  das  incertezas  no  cenário  político-econômico  mundial,  com  o
prolongamento da guerra entre  Rússia  e Ucrânia e a decorrente aceleração da inflação nas
economias  avançadas,  além do  lockdown na  região  de  Shanghai,  maior  centro  econômico-
financeiro da China, que pode resultar em novo choque de oferta. Ainda pontuou acerca da
elevação  da  taxa  de  juros  realizada  pelo  FED  e  BACEN,  indicando  que  o  mundo  aguarda
patamares  de  inflação  superior  aos  projetados  pelos  bancos  centrais  mundiais.  Acerca  do
cenário doméstico, foi apresentado índice de IPCA acima do esperado para o exercício de abril e
sendo assim os  movimentos  sugeridos  de  carteira  continuam aderentes  as  expectativas  de
mercado para a economia brasileira. Com a palavra, o senhor João Carlos Leão explicou que,
nesse cenário, os prêmios oferecidos pelos títulos de renda fixa atrelados ao IPCA se destacam
por  oferecerem  rentabilidade  compatível  com  a  meta  atuarial  com  menor  risco.  Na  renda
variável, apenas estratégias de longo prazo fazem sentido, mesmo assim observou que no curto
prazo estes produtos ainda sofrerão, e complementou informando que caso o RPPS esteja com
apetite a riscos vivemos um momento oportuno para constituir posições em bolsa, já que ela
encontra-se  muito  descontada.  Também  em  sua  fala  informou  acerca  da  necessidade  da
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quisição de títulos de crédito privado, que além de gerarem alfa a carteira com baixíssimo risco,
porém informa que esses  títulos  privados deverão ser  comprados com vencimentos  curtos,
máximo de 5 anos, e em várias instituições, com a finalidade de mitigar risco de emissor. Com o
pagamento de cupons pelas NTN-Bs existentes na carteira e de fundo de vértice na CEF, o setor
sugeriu que sejam comprados mais NTN-Bs, com objetivo de aproveitar as boas taxas pagas,
acima da meta atuarial, e garantir ativos de risco próximo a zero que garantirão o pagamento da
meta até seu vencimento. A respeito de balanceamento de carteira o setor FUNPRE segere o
resgate dos fundos S&P 500 e aquisição de títulos de credito privado do tipo IPCA +. Com a
palavra a senhora Suzana Sitônio de Eça, arguiu se não seria mais vantajoso aquisição de apenas
títulos  públicos,  com a  palavra  o  sr.  João  Leão  informou que  os  títulos  de  crédito  privado
oferecem um retorno um pouco maior, e possuem quase o mesmo risco, em situações adversas
como a vivida na Argentina, o Estado não honrou o pagamento e as instituições privadas sim.
Sendo assim a presidente pôs em votação as propostas apresentadas, Resgate dos produtos
S&P 500 do Itaú e BTG e aquisição de Letras Financeiras do tipo IPCA+,  Sr.  João Leão vota
favorável, Sra. Ianne Queiroz Vota favorável, Sra. Suzana Sitônio vota contra, decisão acatada
por  dois  votos  a  um.  Compra  de  Títulos  Públicos  do  tipo  IPCA+  com  contribuições
previdenciárias e cupons, Sr. João Leão vota a favor, Sra. Ianne Queiroz vota a favor, Sra. Suzana
Sitônio  vota  a  favor,  decisão  acatada  com  totalidade  dos  votos.  Encerrada  a  reunião  pela
presidente  do  Comitê  de  Investimentos  ficou  disposto  o  investimento  nas  movimentações
apresentadas.
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