
ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTO EM CONJUNTO COM O 
CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO FUN DO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 
SOCIAL DE JOAO RAMALHO.
Aos 07 (sete) dias do mes de outubro de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Joao Ramalho, 
Estado de S§o Paulo, as 14h00min, conforme previa convocag§o, e seguindo as orientagoes 

da secretaria da saude (tomando os devidos cuidados contra o Coronavfrus), nas 
dependencias da Sala de Reunioes da Camara Municipal de Joao Ramalho, localizado a Rua 

Benedito Soares Marcondes, 300 fundos, reuniram-se, ordinariamente, os membros do 

Comite de Investimentos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Previdencia Social do 

Municfpio de Joao Ramalho. Justificaram suas ausencias os servidores: Sergio Roberto 

Vanzelia e Elaine Carmela Inocencio da Silva, da Previdencia Social do Municfpio de Joao 
Ramalho. E com a presenga do Diretor-Presidente Aparecido Alves Ribeiro e do Diretor do 

Fundo de Previdencia Social Ailton de Freitas Francisco. Na abertura dos trabalhos, o Sr. 
Rodrigo Busquete Bezerra da Silva, Gestor do Comite de Investimentos colocou a pauta com 

o seguinte assunto: 1-Arquivamento de Atas de Reuniao do Comite de investimentos do ano 
de 2020. O Comite de Investimento tomou ciencia que as Atas de reuniao exaradas pelo 

referido Comite, referente ao ano de 2020, iniciando-se na Ata de Reuniao Extraordinaria 

datada de 08 de abril de 2020, com folha de numera$ao 001 e como ultima a Ata de Reuniao 

Extraordinaria datada de 11 de dezembro de 2020, com folha de numeragao 032, fora 

arquivada (colada) pelo Diretor do Fundo de Previdencia Social Ailton de Freitas Francisco, por 
equfvoco, no Livro de Atas do Conselho Municipal da Previdencia Social de Joao Ramalho 

(conforme consta em Termo de abertura descrito na capa do livro, datado de 22 de maio de 

2019), e a fim de dar transparencia e ciencia dos fatos ocorridos, este Comite de 

investimentos, entendeu por bem comunicar os membros dos Conseihos Deliberativo e Fiscal, 
bem como ao Diretor-Presidente sobre o fato ocorrido. Esta reuniao extraordinaria tambem 

tern o intuito de apresentar a todos os presentes a solugao do Comite de Investimentos para 

este fato, sendo encerrar o livro Conselho Municipal da Previdencia Social de Joao Ramalho, 
com lavratura de Termo de Encerramento, uma vez que este livro possui apenas 05 (cinco) 
paginas em branco, realizar copia das referidas atas do Comite de Investimento e proceder o 

arquivamento (colagem) destas no Livro do Comite de Investimentos, a partir da folha de 

numero 92 do referido livro e em sequencia procedendo abertura de um novo livro de atas 

do Comite de Investimentos. Nada mais a tratar, a reuniao foi encerrada pelo tempo 

necessario para que eu, Annelise Aparecida Pacifico, Secretaria designada do Comite de 

Investimento do Fundo de Previdencia de Joao Ramalho, lavrasse a presente ata, a qual foi 
lida e achada de conforme e aprovada por todos, vai assinada pelos membros presentes na 

reuniao acima referida.
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Continua<;ao da Ata Reuniao Extraordinaria do Comite de Investimento em conjunto com o Conseiho 
Deliberative e Conseiho Fiscal do Fundo Municipal de Previdencia Social de Joao Ramalho, realizada 
no dia sete de outubro de dots mil e vinte e urn.2L~£
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