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ATA DA 6ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

1- DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: 

- Realizada em dezesseis de junho de dois mil e vinte, às dez horas, 

excepcionalmente, por vídeo conferência, em decorrência da pandemia 

de Covid-19. 

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, VITOR LEITÃO (LEMA ECONOMIA E FINANÇAS) 

3- PAUTA 

- Análise de cenário econômico e político; 

- Discussão de posicionamento de carteira; 

- Análise para balanceamento de carteira; 

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

de contribuições previdenciárias; 

- Assuntos diversos. 

 

Aos dezesseis dias de junho de dois mil e vinte, às 10:00h, em caráter 

excepcional, por vídeo conferência, reuniram-se os membros do Comitê de 

Investimentos, Superintendente do Instituto de Previdência do Município de João 

Pessoa e representantes da empresa LEMA EF, empresa que presta assessoria 

e consultoria em investimentos para o IPMJP. Após aberta a reunião pelo 
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presidente do Comitê de Investimentos do IPMJP o senhor Felipe Miranda, o 

senhor João Carlos Leão inicia o debate expondo sua análise de como o mundo 

e Brasil passam pelo período de isolamento social, e a retomada das atividades, 

bem como o temor de uma segunda ondade contaminação, já que Pequim vem 

passando por esse momento, tendo que isolar 12 bairros da capital chinesa, 

corroborando e complementando a visão do senhor João Leão, o senhor Vitor 

Leitão informa das medidas tomadas por diversos países, como a injeção de 

capital para a movimentação da economia, bem como as medidas para o fim do 

isolamento social, ainda com a palavra o senhor Vitor Leitão explica o impacto 

positivo das medidas tomadas e pontua sobre a possibilidade de não mais haver 

retrocesso mundial nas atividades laborativas, porém explica de forma detalhada 

as mudanças que o mundo vem passando e comportamentos que não 

retrocederão. Ao fim da discussão a senhora Ianne Porfirio Queiroz apresentou 

a sugestão de alocação dos recursos previdenciários, na ordem de cerca de 

R$ 3.000.000,00 (três milhões de Reais), com a palavra o senhor João Carlos 

Leão informa que os recursos previdenciários do referente ao mês em exercício 

somam o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de Reais) e R$ 1.000.000,00 

(um milhão de Reais) provem de uma reserva de oportunidade montada pelo 

setor de investimentos FUN-PER no decorrer de mais de um ano, contudo 

explica que esse valor não estava desinvestido, e sim em produtos CDI, para 

tanto segurar volatilidade da carteira, bem como facilitar o acesso no momento 

de utiliza-lo, voltando com a palavra a senhora Ianne Porfírio apresenta dois 

produtos do Banco Bradesco, sendo um Renda Fixa gestão ativa e um Renda 

Variável estratégia dividendos, mostrando que ambos os produtos são boas 

oportunidades para o RPPS, já que a estratégia dividendos diversificará mais a 

carteira e o renda fixa gestão ativa protegerá esta carteira. Com a palavra o 

senhor Matheus Crisostomo informou aos presentes que o produto estratégia 

dividendos apresentou desenquadramento com a resolução CMN 3922, e sendo 

assim aconselhou aos membros do conselho a verificarem com a BRAM o motivo 

de tal desenquadramento. Sem mais a ser acrescentado foi levada a votação o 

Comitê de Investimentos e decido por unanimidade por acatar a sugestão do 
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setor de investimentos do IPMJP. Porém foi solicitado pelo Superintendente do 

Instituto de Previdência do Município de João Pessoa que tal observação feita 

pela LEMA EF fosse consultada com a BRAM para só após o feedback positivo 

que dever-se-á realização da alocação. Sem mais a ser discutido o presidente 

do COI, Iavra a seguinte ata, com movimentação em planilha anexo. 

 

NOME ASSINATURA 

Felipe Miranda Gomes  

Ianne Porfírio Queiroz  

João Carlos de O. Leão  

 

NOME ASSINATURA 

MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA  

MATHEUS CRISOSTOMO  

ROBERTO WAGNER MARIZ 

QUEIROGA 

 

VITOR LEITÃO  
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