
ATA  DA  5ª.  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 seis de maio de dois mil e vinte um, às dez 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

3- PAUTA

-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 seis dias do mês de maio de dois mil e vinte um, às dez 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  abril,  pontuando  a  necessidade  de  continuidade  do  processo  de

rebalanceamento da carteira do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa,

iniciado no mês anterior.  Ainda com a palavra,  apresentou a relação retorno x meta

atuarial  até  o  momento,  mostrando que  o  GAP foi  reduzido,  mas,  mesmo assim,  a

carteira continua abaixo da meta estipulada para o ano: enquanto a meta atuarial já soma
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3,80%,  a  carteira  ainda  amarga  um  retorno  de  apenas  de  0,59%,  em  razão  de

turbulências no cenário político econômico nacional, além de um mercado internacional

ainda  amargando  os  efeitos  da  pandemia.  O  senhor  João  Carlos  Leão  prosseguiu

explicando que a estratégia indicada pelo setor, em consonância com a empresa LEMA

EF, consiste em incrementar a exposição nos produtos MS Global Oportunities, e Itaú

S&P 500, com valores das contribuições previdenciárias, sendo investido 50% em cada

um deles,  num valor  total  de R$ 1.700.000,00 (Um milhão e  setecentos  mil  Reais)

aplicado  em cada  um dos produtos.  Além disso,  com a  ideia  do balanceamento  de

carteira e busca de resultados mais sólidos, devido a um melhor histórico do produto, o

setor  sugere  os  resgates  totais  dos  fundos  SAFRA  IMA  INSTITUCIONAL  FIC

RENDA FIXA e SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP, sendo os valores

resgatados  aplicados  no  Fundo  de  Investimentos  CAIXA  BRASIL  GESTÃO

ESTRATÉGICA  FIC  RENDA  FIXA,  e  do  BB  SMALL  CAPS  FIC  FIA,  sendo  o

montante  resgatado  destinado  à  aplicação  no 4UM SMALL CAPS FIA.  A senhora

Caroline Ferreira Agra questionou sobre a perspectiva do setor em relação ao cenário

econômico mundial e brasileiro, dado que os avanços no processo de vacinação contra

COVID-19 nas economias avançadas já parecem surtir efeito na atividade econômica

desses países, ao passo que, no Brasil, a recuperação ainda parece distante, pelo atraso

no processo de vacinação e pela instabilidade inerente às eleições presidenciais que se

aproximam.  O senhor  João Leão  concordou  com o que  pontuou  a  superintendente,

informando  que  esta  percepção  torna  plausível  o  incremento  da  posição  em

investimentos no exterior. A senhora Ianne Porfirio de Queiroz pediu a palavra e, em

sentido complementar, informou que indicadores econômicos já sinalizam recuperação

da Europa e dos Estados Unidos, além das principais economias asiáticas, e que o Brasil

deve  se  beneficiar  da  exportação  de  produtos  primários,  de  modo  que  a  agenda

ambiental se torna um ponto ainda mais sensível para as relações comerciais do país.

Ainda com a palavra, pontuou que a bolsa brasileira deve responder positivamente a

esta valorização de commodities e à consolidação observada na economia nacional, que

fortalece as principais companhias listadas, mas, do ponto de vista da economia real, o

atraso  da  vacinação  impacta  negativamente  a  recuperação  do  emprego  e  da  renda,

cenário que deve perdurar por mais tempo. O senhor João Leão, retomando a palavra,
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enfatizou que o aumento da posição em investimentos no exterior permite capturar os

resultados  da  recuperação  das  economias  avançadas,  ao  passo  que  contribui  para

proteção  da  carteira,  mas,  que  a  bolsa  brasileira  permanece  no  radar  do  setor.  Em

seguida, prosseguiu com a apresentação da simulação das movimentações,  indicando

que estas não implicarão em nenhum tipo de desenquadramento. Além disso, informou

que todos os produtos e suas instituições gestoras e administradoras estão regularmente

credenciadas junto ao IPMJP. Por fim, o senhor João Leão comunicou que após uma

reunião  com a  BRAM DTVM foi  informado  que  o  encerramento  das  aplicações  e

resgates automáticos não mais acontecerão, o Bacen recuou da decisão e os produtos

continuarão  com  sua  característica.  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.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

NOME ASSINATURA

IANNE PORFÍRIO QUEIROZ

JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA LEÃO

SUZANA SITÔNIO DE EÇA

CONVIDADOS

NOME ASSINATURA

CAROLINE FERREIRA AGRA 

MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA
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