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ATA DA 9ª 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 setembro 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: CAMILA PIRES DE SÁ, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA LEÃO, RODRIGO ISMAEL
DA COSTAMACEDO, SUZANA SITÔNIO DE EÇA, YURI VEIGA CAVALCANTI.

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 9ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos para o ano de 2022. Iniciada a
reunião, o senhor João Carlos de Oliveira Leão apresentou possíveis estratégias a serem utilizadas nos meses que
findam o ano, em primeiro lugar sugeriu a aquisição de títulos do tesouro nacional, obedecendo o estudo ALM,
para tal aquisição sugeriu destinar o montante de R$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil Reais), valor
referente as contribuições previdenciárias do mês corrente, a estratégia visa a criação de hedge para porteção da
carteira do RPPS com cenários futuros, a título de esclarecimento pontuou que o recurso deverá ser ttransferido
para a conta da XP investimentos, independente em qual instituição seja fechada a compra, isso pois, a XP possui a
custódia dos Títulos e sendo assim o recurso deverá sair de lá para qualquer outra instituição, como já acontecido
em outros momentos, já que a alta de juros mundiais aparenta estar em seu início, ainda com a palavra sugeriu
que o comitê estude um pouco acerca da possibilidade de aquisição de títulos públicos do tesouro norte americano,
haja vista, a dupla proteção que tal ativo pode trazer a carteira, já que além de ser atrelado ao dólar o título de
renda fixa tem remuneração fixa até a data de vencimento, e assim como os títulos do tesouro nacional o objetivo
do IPMJP é carregar até o vencimento, a terceira extratégia apresentado pelo senhor João Leão, foi a de
investimento de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de Reais) em produtos de crédito privado, valor este reservado
no fundo BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID de CNPJ: 11.328.882/0001-35 localizado na conta 1285-2, proveniente de
fundo de reserva de oportunidade criado na 8ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, já que o spread
pago pelos ativos encontra-se bastante atrativo, finalizando sua fala informou que os aportes realizados tanto no
mês de agosto, quanto no corrente mês deverão ser repetidos nos próximos meses para que seja feito o preço
médio. Com a palavra a senhora Suzana Sitônio solicitou que no momento da cotação de Yítulos Públicos fossem
avaliados, tanto títulos atrelados a inflação que paguem cupom semestral, bem como títulos que não pagam tais
cupons, e que seja dada preferência aos não pagadores de cupom, em consonância com a observação da senhora
Suzana o Sr. Yuri pontuou que tal estratégia é valida e interessante, já que o IPM não possui necessidade desses
cupons no decorrer do exercício dos títulos. Com a palavra o sr. Rodrigo pediu que a variação dos títulos
internacionais sejam acompanhados e que na próxima reunião o Comitê possa avaliar as possibilidades, assim
como outros produtos de crédito privado e de renda variável. Voltando a palavra para o sr. João Leão este
apresentou estudo de produtos de crédito privado realizado pela LEMA EF e devido as estratégias a consultoria
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sugeriu que os produtos aos quais os aportes devam ser direcionados sejam o ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO
CRÉDITO PRIVADO LP e ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD RF CRÉDITO PRIVADO FIC FI, como sugestão o sr João Leão
aconselhou que no corrente mês a aplicação seja realizada no fundo ICATU, devido seus papéis terem vencimento
mais curto e consequentemente podendo beneficiar de tal posição e no mês subsequente o aporte no produto
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD, ainda lembrou que no mês de novembro a carteira receberá pagamento de cupons dos
títulos de vencimento ímpar, valor este ainda não calculado pelo setor. Ainda ao final das discussões o Sr. Rodrigo
Macedo solicitou ao setor FUNPRE estratégia para otimizar os recursos aplicados, que sejam verificadas formas de
potencializar os retornos, porém observou que o risco deverá ser o mesmo já existente, ou seja, que sejam
procurados produtos nas mesmas classes com maior rentabilidade. Sendo esta a pauta em votação, de forma
unânime foi escolhida a compra de TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL observando qual título deverá ser mais
vantajoso, ou com pagamento de cupom, ou sem pagamento de cupom, na importância de R$ 4.7000.000,00
(quatro milhões e setecentos mil Reais), o investimento em produto de crédito Privado ICATU VANGUARDA FI RF
INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP de CNPJ: 19.719.727/0001-51 na importância de R$ 4.0000.000,00 (quatro
milhões de Reais), sendo os recursos utilizados provenientes de contribuições e de reserva de oportunidade
montada. Encerrada a reunião pela presidente do Comitê de Investimentos ficou disposto o investimento nas
movimentações apresentadas.
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ANEXO I – MOVIMENTAÇÃO


