ATA DA 7ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
1- DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
-Realizada em vinte e nove de julho de dois mil e vinte um, às nove horas e
trinta minutos na sede do IPMJP.
2- PARTICIPANTES
-Membros do Comitê de Investimentos: IANNE PORFÍRIO QUEIROZ, JOÃO
CARLOS DE OLIVEIRA LEÃO, SUZANA SITÔNIO DE EÇA
-Convidados: MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA, RODRIGO ISMAEL
DA COSTA MACEDO
3- PAUTA
-Discussão de posicionamento de carteira;
-Análise para balanceamento de carteira;
-Sugestão de aplicação para o mês corrente dos recursos provenientes de
contribuições previdenciárias;
-Assuntos diversos.
Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte um, às nove horas e trinta
minutos, na sede do IPMJP, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos,
Superintendente adjunto, e servidores do RPPS, do Instituto de Previdência do
Município de João Pessoa. Após aberta a 7ª reunião ordinária do Comitê de
Investimentos pela presidente do Comitê, a senhora Suzana Sitônio de Eça, o senhor
João Carlos Leão apresentou o retorno da carteira do RPPS no exercício de junho de
2021, mostrando que mesmo com retorno positivo a carteira não conseguiu bater a meta
atuarial, isso muito deveu-se a inflação do período, e mesmo com a carteira de
investimentos do IPMJP ter 27,3% atrelado a inflação não foi suficiente para atingir a
meta atuarial. Com a palavra a sr. Ianne Porfírio Queiroz apresentou a sugestão de
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alocação dos recursos provenientes das contribuições previdenciárias, sendo a estratégia
adotada e discutida com a assessoria e consultoria de investimentos LEMAEF, fundo
multimercado moeda, comparados os três melhores fundos para RPPS, BB
MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI, FI CAIXA JUROS E MOEDAS
MULTIMERCADO LONGO PRAZO e ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO
JUROS MOEDAS FI, após comparativo e análise o fundo que melhor pontuou e é a
escolha do setor FUNPRE, bem como da LEMAEF é o BB MULTIMERCADO LP
JUROS E MOEDAS FIC FI de CNPJ: 06.015.368/0001-00. Ainda com a palavra a
senhora Ianne apresentou a otimização de carteira, dando prosseguimento ao
planejamento apresentado em 2018 e que vem sendo realizado desde então, observando
que o planejamento encontra-se no momento de reduzir o número de fundos de
investimentos existentes na carteira do RPPS, sendo nessa oportunidade realizado o
resgate total dos fundos BRADESCO MID SMALL CAPS FIA e BRADESCO
VALUATION IBOVESPA AÇÕES sendo estes recursos migrados para o fundo 4UM
SMALL CAPS FIA, resgate total dos fundos XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES e
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES sendo estes recursos migrados para o
fundo CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES, e resgate total dos fundos
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES, XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES e XP
INVESTOR FI AÇÕES para o fundo de investimentos INDIE FIC AÇÕES, o
Superintendente Adjunto Rodrigo Ismael da Costa Macedo solicitou ao setor que nas
próximas reuniões o setor apresente o histórico de cada fundo objeto de movimentação,
sendo apresentado as aplicações, suas datas e o quanto rentabilizou. Ainda versando
acerca das otimizações de recursos, mostrou que as contas 600108 possui na data de
hoje R$ 1.206.913,16 (valor estimado) para ser aplicado no IRF M-1, como decidido na
ultima reunião do comitê, a conta 600109 possui R$ 325.349,87 (valor estimado) para
ser aplicado no IRF M-1, como decidido na ultima reunião do comitê, e a conta 600110
possuindo R$ 186.351,80 (valor estimado) para ser aplicado no IRF M-1, como
decidido na ultima reunião do comitê. Após considerações dos presentes as
movimentações foram aprovadas por unanimidade. Sem mais a ser discutido, a sugestão
de movimentação é aprovada por unanimidade, e ao fim de toda discussão a presidente
do COI, encerra a reunião e lavra a ata.
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