
ATA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTO EM CONJUNTO COM O 
CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE 
PREVIDENCIA SOCIAL DE JOAO RAMALHO.

Aos 18 (dezoito] dias do mes de fevereiro de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Joao Ramalho, 
Estado de Sao Paulo, as 14h00min, conforme previa convocafao, nas dependencias da Camara 
Municipal de Joao Ramalho, localizado a Rua Benedito Soares Marcondes, fundos, reuniram-se, 
ordinariamente, os membros do Comite de Investimentos, Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal da Previdencia Social do Municipio de Joao Ramalho, com a presen^a do Diretor-Presidente 
Aparecido Alves Ribeiro, Tesoureira Mariza Barbosa, e Diretor do Fundo de Previdencia Ailton de 
Freitas Francisco e o Diretor de Gabinete Luis Henrique de Andrade Caetano. Com a participa^ao 
do Consultor de Investimentos da empresa Credito e Mercado, Senhor Victor Hugo Pereira Gomes. 
Justificaram suas ausencias os servidores: Sergio Roberto Vanzella, Eliza Mara de Freitas Braz. Na 
abertura dos trabalhos, o Sr. Rodrigo Busquete B. da Silva, Presidente do Comite de Investimentos 
do FPM/JR, colocou a pauta, com os seguintes assuntos: 1- Retorno da Carteira de 
Investimentos do quarto trimestre 2020 e Panorama Economico. 0 consultor de 
investimentos, Sr. Victor, apresentou o retorno da carteira de investimentos no quarto trimestre 
que obteve 5,33% (cinco virgula trinta e tres por cento) contra 4,52% (quatro virgula cinquenta 
e dois por cento) da meta atuarial, superando a meta em 17,92% (dezessete virgula noventa e dois 
por cento) no periodo, isto se deve ao anuncio da vacina contra o COVID-19, o resultado oficial das 
eleifoes americanas e resultados positives referente ao crescimento da economia no quarto 
trimestre de dois mil e vinte. Se tratando da rentabilidade anual apresentou um resultado de 
5,24% (cinco virgula vinte e quatro por cento) contra 10,51% (dez virgula cinquenta e um por 
cento) da meta atuarial. 0 nao cumprimento da meta atuarial no ano se deu em grande parte a 
pandemia de COVID-19, que provocou uma desacelera^ao economica, alem disto, as elei^oes 
americanas tambem influenciaram negativamente o mercado no decorrer da campanha 
presidencial, acalmando os mercados apos a divulgafao do resultado oficial com a vitoria de Joe 
Biden. Ja no Brasil, as questoes politicas e a falta de importantes reformas como a tributaria e 
administrativa tambem contribuiram diretamente para a alta volatilidade no mercado financeiro 
e para baixa rentabilidade dos investimentos. 2- Perspectivas. Apesar de todas as oscila^oes de 
mercado, as expectativas seguem sendo o piano de vacina^ao contra a Covidl9 e toda a pauta de 
reforma que segue sem defini^ao pelo governo. Os dados indicam uma pressao no curto prazo nos 
preyos ao consumidor ample e isto pode levar o Banco Central a intensificar as discussoes sobre 
o ritmo das reformas. E provavel que a qualquer sinal de melhora constante na economia, 
devemos ter uma eleva^ao da SELIC, mesmo que antes do projetado. Os sinais de abertura na 
curva de juros, demonstrada pelo aumento da taxa de juros e a alta volatilidade nos titulos federais 
de longo prazo, aliada ao fato que acontecia desde 2002 e que aconteceu em setembro e outubro 
de 2020, com as LFTs (Tesouro Selic) sendo negociada a taxas negativas, indica a pressao sobre a 
Selic. 0 mais recomendado para o atual momento e cautela ao assumir posiyoes mais arriscadas 
no curto prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter sem a previsao de um horizonte claro, 
em razao principalmente pelo nosso cenario politico. Apos explana^ao do Consultor de 
Investimentos, este sugeriu alterafdes na carteira de investimentos do fundo, efetuando 
diminui^ao em posifao de IMA-B, devido a alta volatilidade deste fundo; redu^ao do IMA-l^S 
realocando em fundos de Gestao Duration, devido a autonomia que este tipo de fundo pps^ui para
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Continua^o da Ata Reuniao Ordinaria do Comite de Investimento em Conjunto com o Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Previdencia Social de Joao Ramalho, 
realizada no dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e um.

modificar sua carteira de acordo com o cenario economico; aumentar a posifao em renda variavel 
com cautela; e procurar fundos de investimento no exterior com prote^ao cambial, considerando 
uma expectativa de valoriza^ao do real sobre o dolar. 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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