ATA DA 4ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
1) DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

- Realizada em dezenove de junho de dois mil e vinte, às dez horas,
excepcionalmente, por videoconferência, em decorrência da pandemia de Covid19.
2) PARTICIPANTES

- Membros do Comitê de Investimentos: FELIPE MIRANDA GOMES, IANNE
PORFÍRIO QUEIROZ, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA LEÃO
- Convidados: MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA, MATHEUS CRISOSTOMO
(LEMA ECONOMIA E FINANÇAS), ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
PAUTA
- Alteração na estratégia de investimentos para o mês de junho de dois mil e
vinte
- Credenciamento do Fundo BB Renda Fíxica Alocação Ativa Retorno Total
Aos dezenove dias de junho de dois mil e vinte, às 10:00h, em caráter excepcional, por
videoconferência, (reunião gravada e arquivada no banco de dados do Instituto de
Previdência do Município de João Pessoa) reuniram-se os membros do Comitê de
Investimentos, Superintendente do Instituto de Previdência do Município de João
Pessoa e representante da empresa LEMA EF, empresa que presta assessoria e
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 o problema do desenquadramento do Fundo de
Investimentos estratégia dividendos do Bradesco, e do contato realizado com a gestora
do fundo, que informou a data da resolução desse problema, início de agosto, ao passo
que informou do problema sugeriu uma nova estratégia para a carteira do IPMJP, fundo
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renda fixa gestão ativa, que servirá para hedge da carteira. Ainda com a palavra explica
um pouco da estratégia do fundo do Branco do Brasil, e pede ao senhor Matheus
Crisostomo que faça alguma outra ponderação que achar pertinente, e com a palavra o
representante da LEMA EF complementa as informações, pontuando da acertada
mudança de estratégia, tanto pelo atual desenquadramento do fundo do Bradesco,
quanto pela incerteza de mercado vivida. Com a palavra o senhor João Leão informa
que a documentação do fundo encontra-se toda ok e sendo assim solicita o
credenciamento ao comitê que analisa e declara que o fundo está devidamente
credenciado com a lavratura desta ata. Após esta discussão é levada a votação a nova
estratégia e valores a serem investidos, após votação fica decidido que serão
investidos R$ 2.000.000,00 (dois milhões) no fundo do Bradesco e R$ 1.000.000,00
(um milhão) no fundo do Banco do Brasil. Decido 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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