
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – IPM JP – 2022

1-DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

- Realizada em vinte um de março de dois mil e vinte e dois, às dez horas , 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, RODRIGO ISMAEL 
DA COSTA MACEDO, YURI VEIGA CAVALCANTE.

3-PAUTA:

-  Discussão acerca do cenário político-econômico do início do ano de 2022 e expectativas do
mercado, impacto da guerra Rússia x Ucrânia na economia brasileira. 

- Análise dos produtos mais indicados para o Instituto de Previdência do Município de João
Pessoa.

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 3ª Reunião Ordinária do
Comitê de Investimentos para o ano de 2022. Iniciada a reunião o senhor João Carlos Leão,
iniciou sua fala explicando da necessidade da proteção de carteira e de produtos que tenham
em sua característica serem referenciados ao IPCA  acrescidos  de  prêmios,  sejam  eles  títulos
públicos  ou privados,  já  que a renda variável  tanto  doméstica,  quanto a  internacional  vem
sofrendo bastante neste exercício, no debate o sr. Yuri Veiga Cavalcante, diretor de Previdência,
arguiu acerca da volatilidade e risco de tais ativos, respondendo ao questionamento a Sra. Ianne
Profírio Queiroz informou que em algumas situações os ativos bancários podem a vir tornar-se
mais seguros ao tesouro de países, complementando o raciocínio o Sr. João Leão, informou que
o RPPS só adquirirá títulos com rating de triplo A e de instituições S1 e S2, ou seja, tanto títulos,
quanto instituições sólidas. Para tanto o setor FUNPRE sugeriu o resgate de dez milhões do
fundo  da  Caixa  Econômica,  CAIXA  BRASIL  GESTÃO ESTRATÉGICA FIC  RF  e  o  resgate  de  dez
milhões do fundo do Banco, Bradesco BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF, o resgate foi
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sugerido por ambos possuírem características similares aos títulos públicos e estarem pagando
um prêmio um pouco inferior a aquisição do título de forma direta. Após discussão do Comitê
de Investimentos do IPMJP, ficou decidido por realizar o resgate do fundo de investimentos do
Banco Bradesco, sendo o fundo da CEF, colocado para uma reserva de oportunidade, já que a
curva  realizou  um  leve  fechamento.  Quanto  aos  recursos  provenientes  de  contribuições
previdenciárias  estes  dever-se-ão usados  para  aquisição  de  títulos  públicos  do  tipo NTN B,
obedecendo o disposto pelo estudo de ALM deste Instituto de Previdência. Após deliberação
das informações apresentadas, a sugestão de movimentação foi  aprovada por unanimidade.
Encerrada a reunião pela presidente do Comitê de Investimentos ficou disposto o investimento
nas movimentações apresentadas.
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