
ATA  DA  4ª.  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 um de abril de dois mil e vinte um, às onze horas na sede

do IPMJP.

2- PARTICIPANTES

-Membros do Comitê de Investimentos: IANNE PORFÍRIO QUEIROZ, JOÃO

CARLOS DE OLIVEIRA LEÃO, SUZANA SITÔNIO DE EÇA

-Convidados:  CAROLINE  FERREIRA  AGRA,  MARIA  DA  CONCEIÇÃO

LACERDA, RODRIGO ISMAEL DA COSTA MACEDO

3- PAUTA

-Análise de cenário econômico e político;

-Discussão de posicionamento de carteira;

-Análise para rebalanceamento de carteira;

-Sugestão  de  aplicação  para  o  mês  corrente  dos  recursos  provenientes  de

contribuições previdenciárias;

-Assuntos diversos.

Aos vinte e um dias do mês de abril de dois mil e vinte um, às onze horas, na sede do

IPMJP,  reuniram-se  os  membros  do  Comitê  de  Investimentos,  Superintendente,  e

servidores do RPPS, do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa. Após

aberta  a  reunião  pela  presidente  do  Comitê  de  Investimentos  do  IPMJP,  a  senhora

Suzana Sitônio de Eça, o senhor João Carlos Leão apresentou os retornos de cada fundo

no mês de março, pontuando que a carteira do Instituto de Previdência do Município de

João Pessoa necessita de um rebalanceamento, ainda com a palavra apresentou a relação

retorno x meta atuarial até o momento, mostrando que o GAP foi reduzido, mas, mesmo
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assim a carteira continua negativa em relação a meta estipulada para o ano, enquanto a

meta atuarial já soma 3,13% a carteira ainda amarga um retorno negativo de 0,6%, em

razão de turbulências no cenário político nacional, que impõe, no plano econômico, um

grande  desafio  com  a  aceleração  da  taxa  inflação.  O  senhor  João  Carlos  Leão

prosseguiu explicando que a estratégia indicada pelo setor, norteada por esta conjuntura,

consistiu em aplicações das contribuições previdenciárias mensais nos seguimentos de

renda fixa, ações e multimercado, além de rebalanceamento da carteira, com redução de

fundos  que  apresentam  sobreposições  de  estratégias,  visando  a  melhoria  da  relação

risco-retorno.  Com a  palavra,  a  senhora  Ianne  Porfirio  de  Queiroz  explicou  que  a

estratégia indicada pelo setor, no que tange Fundo de Investimento em Ações (FIA),

consiste em aplicar 10% das contribuições mensais em um FIA quantitativo e, outros

10% do mesmo montante, em um FIA com estratégia macro, que devem obter melhor

aproveitamento do ciclo de valorização de commodities, estimulada pela recuperação

das  economias  avançadas,  de  modo  que,  levando  em  consideração  os  dados

apresentados  e  o  rebalanceamento  da  carteira,  a  indicação  do  setor  são  os  fundos

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES e  INDIE FIC AÇÕES. Em seguida,  a

senhora Maria da Conceição Lacerda apresentou os fundos de renda fixa analisados,

explicando que, a  partir  da abertura da curva de juros,  as oportunidades  surgem no

segmento e, em razão de performance superior e estratégia alinhada à visão do setor, a

indicação foi  o CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FI RF. Por fim, o

senhor João Carlos Leão apresentou os fundos multimercado analisados e, considerando

o posicionamento do gestor e a característica do fundo, além da performance relativa

aos pares, a indicação foi ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO.

Ainda com a palavra, o senhor João Carlos Leão explicou que, para rebalanceamento da

carteira,  o  setor  FUNPRE  sugere  que  seja  realizado  resgate  total  do  fundo  de

investimentos CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP e

este valor seja aplicado em sua totalidade no fundo de investimentos CAIXA BRASIL

GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, além disso também sugere que sejam

resgatados  dez  milhões  do  fundo  de  investimentos  BB  ALOCAÇÃO  ATIVA  FIC

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, sendo neste caso a migração de sete milhões para

o fundo de investimentos ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO e
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o valor  de  três  milhões  para  o  fundo de  investimentos  CAIXA BRASIL GESTÃO

ESTRATÉGICA  FIC  RENDA  FIXA.  Em  relação  às  contribuições  previdenciárias,

estas  dever-se-ão dividir  e  aplicar nas proporções  de quarenta  e  cinco por cento no

fundo  de  investimentos  CAIXA  BRASIL  GESTÃO  ESTRATÉGICA  FIC  RENDA

FIXA, trinta e cinco por cento no fundo de investimentos ITAÚ PRIVATE S&P500®

BRL FIC MULTIMERCADO, dez por cento no fundo de investimentos INDIE FIC

AÇÕES e dez por cento no fundo de investimentos CONSTÂNCIA FUNDAMENTO

FI AÇÕES. Conforme simulação de enquadramento apresentada, com base na posição

da carteira do encerramento de março, as movimentações sugeridas não geram nenhum

tipo de desenquadramento previsto na Res. CMN 3.922/2010 e suas alterações, estando,

portanto, de acordo com a legislação vigente. Assinalando a previsão de encerramento

dos fundos de aplicação e resgate automáticos, o senhor João Leão informa a todos os

presentes do fim das aplicações e resgates automáticos dos fundos existentes, devido

decisão  do  BACEN,  contudo não  haverá  extinção  dos fundos,  de  sugestão  da  Dra.

Caroline F. Agra, que os resgates sejam realizados um dia antes dos pagamentos e os

saldos sejam aplicados no dia desses pagamentos, haja vista, não haver urgências dessa

ordem no RPPS. 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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