
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTO EM CONJUNTO COM 
0 CONSELHO DELIBERATIVE) E CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE 
PREVIDENCIA SOCIAL DE JOAO RAMALHO PARA APRESENTA^AO DO TRIMESTRE 
DE 2021.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mes de maio de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Joao Ramalho, 
Estado de Sao Paulo, as 14h00min, conforme previa convoca^ao, nas dependencias da Sala de 
Estudos da Secretaria Municipal de Saude, localizado a Rua Benedito Soares Marcondes, 381, 
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 da 
Tesoureira Mariza Barbosa, do Diretor do Fundo de Previdencia Social Ailton de Freitas Francisco, 
do Diretor de Gabinete Luiz Henrique de Andrade Gaetano e do Prefeito Adelmo Alves. Sendo 
convidado tambem o Diretor-Presidente Aparecido Alves Ribeiro, contudo, por motives 
particulares nao pode comparecer. E ainda, com a participa^ao dos Consultores de Investimentos 
da empresa Credit© e Mercado, Senhor Victor Hugo Pereira Gomes e da Senhora Samanta 
Zaniquelli. Justificaram suas ausencias os servidores: Sergio Roberto Vanzella, Eliza Mara de 
Freitas Braz, Alessandro Rodrigues e Aparecida Aleixo de Souza. 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 primeiro trimestre 
de 2021 e Panorama Economico. 0 consultor de investimentos, Sr. Victor, apresentou o retorno 
da carteira de investimentos no primeiro trimestre que obteve no mes de Janeiro uma 
rentabilidade negativa de -0,67% (menos zero virgula sessenta e sete por cento), fevereiro -1,04% 
(menos um virgula quatro por cento) e uma leve recuperagao em margo apresentando uma 
rentabilidade positiva de 0,89% (zero virgula oitenta e nove por cento), fechando o 1Q trimestre 
com retorno acumulado negative de -0,83% (menos zero virgula oitenta e tres por cento), contra 
3,33% (tres virgula trinta e tres por cento) da meta atuarial, bem abaixo da meta atuarial, com 
um patrimonio acumulado no trimestre de R$ 21.830.498,75 (vinte e um milhdes oitocentos e 
trinta mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos). 0 mercado foi marcado 
por fatores externos e internes e parecem repetitivos nos ultimos meses. Falta de reformas 
estruturais no Brasil como a tributaria, aumento da divida interna em relagao ao PIB, demora na 
aprovagao do orgamento para 2021, aumento da contaminagao do coronavirus no Brasil e o baixo 
percentual de vacinados contribuiram para afugentar investidores estrangeiros do pais. Em 
margo houve uma melhora no cenario economico e tivemos um aumento da taxa Selic para 2,75% 
(dois virgula setenta e cinco por cento) uma tentativa de center a inflagao que vem assombrando 
nos ultimos meses. Apesar de todas as oscilagoes de mercado, as expectativas seguem sendo o 
piano de vacinagao contra a Covid-19 e toda a pauta de reforma que segue sem definigao pelo 
governo. Os dados indicam uma pressao no curto prazo nos pregos ao consumidor amplo e isto 
pode levar o Banco Central a intensificar as discussoes sobre o ritmo das reformas. 0 mais 
recomendado para o atual momento e a cautela ao assumir posigoes mais arriscadas no curto 
prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter sem ainda a desenhar um Horizonte claro, em 
razao principalmente pelo nosso cenario politico. Apos explanagao do Consultor 
Investimentos, este sugeriu alteragoes na carteira de investimentos do fundo, efetuando 
de posigoes em renda fixa como em fundos de Gestao Duration, devido a autonomiaesf£ tipo 
de fundo possui para modificar sua carteira de acordo com o cenario economico^ rend^variavel 
como fundos de agoes, multimercados e fundos de investimentos no exterior como erjzBDR’s,
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(Continuafao da Ata Reuniao Ordinaria do Comite de Investimento em Conjunto com o Conselho 
Deliberative e Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Previdencia Social de joao Ramalho, 
realizada no dia vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e um)
salientando para que em investimentos do tipo BDR os aportes sejam efetuados com cautela, 
devido a varia^ao do cambio e uma possivel valorizayao do real sobre o dolar. 2- Explana^ao 
sobre Pro Gestao. Apos a apresenta?ao do Senhor Victor, foi passada a palavra para a Senhora 
Samanta apresentar sobre o programa Pro Gestao. A consultora explicou sobre o programa, 
esclarecendo que o mesmo tern por objetivo incentivar os Regimes Proprios a adotarem melhores 
praticas de gestao previdenciaria, e ainda, falou sobre a importancia em aderir ao programa, 
sendo uma delas tornar o Fundo como investidor qualif'icado, aumentando assim as possibilidades 
de investimentos em maior numero de fundos, alem de aumentar os percentuais permitidos 
conforme o mVel adquirido. Aproveitou tambem para apresentar uma media de custos dos 
services da Consultoria Credit© e Mercado para implantayao do Pro Gestao no Fundo de 

Previdencia de joao Ramalho. 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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