ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – IPM JP – 2021

1-DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
- Realizada em trinta de setembro de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, na
Sede do IPMJP, sito na Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, 166, Centro, João Pessoa.
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:
- Relatório acerca do cenário político-econômico do início do ano de 2021 e expectativas do
mercado;
- Retorno dos investimentos do mês de agosto e meta atuarial;
- Análise dos produtos mais indicados para o Instituto de Previdência do Município de João
Pessoa;
- Assuntos diversos.
Feito o pregão de início da reunião e obtido quórum para o início dos trabalhos, vide portaria
729/2012 e devidamente modificada pela Portaria 499/2015, foi aberta pela presidente do
Comitê de Investimentos do IPMJP, a Sra. Suzana Sitônio de Eça, a 9ª Reunião Ordinária do
Comitê de Investimentos para o ano de 2021. Iniciada a reunião a senhora Ianne Porfírio
Queiroz explanou acerca da movimentação sugerida, e aplicação de recursos previdenciários,
vide planilha em anexo, com a palpavra o Sr. João Carlos Leão apresentou o retorno da carteira
até o momento consolidado, ainda com a palavra o senhor João Leão informou ao comitê que
mesmo que seja vontade do comitê a movimentação de resgate sugerida na 8ª Reunião
ordinária o setor FUNPRE não enxerga o momento como oportuno, devido a alta volatilidade
que se vive, e sendo assim a possibilidade de realização de prejuízo é demasiada. Sendo os
resgates previstos no Bradesco reanalisados em momento posterior e verificada a viabilidade e
oportunidade para realocação. Quanto aos valores resgatados do FI XP Dividendos 30, o
FUNPRE entende que para segurar a volatilidade da carteira é factível que os valores sejam
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investidos no FI MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC
AÇÕES, a enviar para o CAIXA DIVIDENDOS. Já quanto contribuições previdenciárias 50%
deverão ser aplicadas na aquisição direta de Títulos Públicos, conforme proporção calculada
pelo estudo ALM, apresentado pela Lema EF, e 50% para o fundo BTG PACTUAL S&P 500 BRL
FIM. Ainda em relação à decisão da última reunião do comitê de investimentos acerca dos
títulos públicos, o setor FUNPRE entende que essas compras deverão ser realizadas de maneira
gradual, com objetivo de obtenção de preços médios de aquisição mais favoráveis em um
cenário de volatilidade, haja vista, o Relatório Focus já ter sinalizado que a taxa SELIC terminará
o ano em 8,25%. Por fim, o Comitê decide, por unanimidade, pela migração dos saldos
restantes das contas 600108-4, 600109-2 e 600110-6, aplicados no BRADESCO PODER PÚBLICO
FIC RF CP (CNPJ: 13.397.466/0001-14), para o BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF (CNPJ:
11.484.558/0001-06). Encerrada a reunião pela presidente do Comitê de Investimentos ficou
disposto o investimento nas movimentações apresentadas.
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