
ATA DA 4ª 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 e seis de abril 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.

3-PAUTA:

- Discussão acerca do cenário político-econômico e expectativas do mercado. 

-  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 4ª Reunião Ordinária do
Comitê de Investimentos para o ano de 2022. Iniciada a reunião, a senhora Ianne Porfirio de
Queiroz pontuou o aumento das  incertezas  no cenário político-econômico mundial,  com os
efeitos  da  guerra  entre  Rússia  e  Ucrânia  e  como  as  expectativas  de  maior  inflação  nas
economias avançadas, que devem levar ao aumento das taxas de juros no mundo todo, trazem
uma pressão adicional para a continuidade da elevação da taxa Selic no Brasil, que já enfrenta
um cenário de aceleração de inflação, estagnação econômica, alta taxa de desemprego, além da
volatilidade comum aos anos eleitorais. Com a palavra, o senhor João Carlos Leão explicou que,
nesse cenário, além das oportunidades oferecidas pelos títulos de renda fixa atrelados ao IPCA,
que  já  vem  sendo  objeto  de  deliberação  nas  reuniões  deste  Comitê,  na  renda  variável,
estratégias que não possuem viés de crescimento (e, portanto, não se mostram tão sensíveis ao
aumento do custo de capital) também podem se beneficiar. Assim, explicou que a sugestão para
contribuições  mensais  consiste  em  aplicar  50%  do  montante  no  OCCAM  FIC  FIA  (CNPJ:
11.628.883/0001-03) e os outros 50% no CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC FIA
(CNPJ:  15.154.441/0001-15),  ambos fundo  de  investimentos  já  existentes  na  carteira  de
investimentos. O fundo da Occam, no exercício de 2022, já apresenta um retorno de 11,79%, ou
seja, já atinge a meta atuarial projetada para o ano, além, disso as posições tomadas pelo gestor
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do fundo encontram-se consonantes com as análises do setor FUNPRE. O fundo da Caixa já
apresenta um retorno de 15,68%, ou seja, já atinge a meta atuarial projetada para o ano, além,
disso as posições tomadas pelo gestor do fundo encontram-se consonantes com as análises do
setor FUNPRE, haja vista este FI tomar posições em outros fundos já fechados a captação. Após
deliberação  das  informações  apresentadas,  a  sugestão  de  movimentação  foi  aprovada  por
unanimidade, ficando decidida a aplicação de contribuições previdenciárias no fundo da Caixa
Econômica Federal  e  no fundo OCCAM. Encerrada a reunião pela presidente do Comitê  de
Investimentos ficou disposto o investimento nas movimentações apresentadas.
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