
ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTO EM CONJUNTO COM 0 
CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 
SOCIAL DE JO AO RAMALHO.
Aos 29 (vinte e nove) dias do mes de junho de dois mil e vinte e dois, as OQhSOmin, conforme 

previa convocagao, nas dependencias da Camara Municipal de Joao Ramalho, localizado na Rua 
Benedito Soares Marcondes 300, reuniram-se extraordinariamente, os Membros do Comite 
de Investimentos, do Conselho Deliberative e do Conselho Fiscal da Previdencia Social do 
Municipio de Joao Ramalho, juntamente com a present do Presidente Aparecido Alves 
Ribeiro. 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- Analise da 
Carteira de Investimentos e Cenario Economico. 0 senhor Rodrigo, Presidente do Comite de 
Investimentos do Fundo de Previdencia, fez uma breve explanagao do cenario economico, 
com base no Relatorio de Analise de Portfolio (Base 31/05/2022) realizado pela consultoria 
Credito e Mercado, desta forma, ficou constatado que este ano e urn ano muito dificil, devido 
a inflagao global, baixo crescimento economico, conflito entre a Russia e Ucrania e o lockdown 
estabelecido na China, sendo estes fatores que tern contribuido para a alta volatilidade nos 
mercados e baixa performance dos fundos em renda variavel. Alem disto, este ano e ano de 
eleigao presidencial no Brasil, e acreditamos que no periodo das campanhas eleitorais e 
provavel que haja grande volatilidade nos fundos de investimentos. Cabe aiinda mencionar 
que nos ultimos meses o dolar tern oscilado bastante e neste mes de junho vem se destacando 
pela alta e trazendo rentabilidade positiva aos fundos de BDR's, por isto, entendemos que 
aportar neste momento em fundos de BDR's pode ser uma boa oportunidade de investimento 
para este segundo semestre. Em relagao a analise da carteira de investimentos atual, o senhor 
Rodrigo, apresentou como tern se comportado os investimentos nos ultimos meses, 
destacando os fundos de renda fixa IMA-B5, IDKA2A que estao com suas rentabilidades 
proximas da meta atuarial, e outros titulos mais longos como o IMA-B que tern rentabilizado 
positivamente, mas que tern apresentado bastante oscilagao, e considerando uma possfvel 
alta da taxa Selic para os proximos meses, o Comite estuda para reduzir posi^ao nestes fundo 
mais longos no segundo semestre de 2022. Enquanto isto, os ativos em renda variavel, como 
os fundos de agoes, neste mes de junho vem sofrendo com uma desvalorizagao em media de 
10% a 12%, porem, no primeiro trimestre estes fundos apresentaram boa rentabilidade, ao 
contrario do segundo trimestre que estao performando negative. Desta forma, pode parecer 
mais adequado diminuir posigao nestes fundos de renda variavel e aportar em fundos de 
renda fixa, no entanto, o Presidente do Comite de Investimentos alerta para analise mais 
detalhada realizada pelo Comite de Investimentos, em que fora observado que a maioria dos 
fundos de renda variavel da nossa carteira estao com uma desvalorizagao abaixo do valor 
investido inicialmente, e assim, nao sendo ideal realizar o resgate neste momento, pois, com 
o resgate podemos realizar a perda patrimonial na carteira. Em relagao aos multimercados, o 
Senhor Rodrigo, apresentou que estes tern tido rentabilidade positiva, e em comparagao a 
fundos Dl alguns tern mostrado rentabilidade acima e outros abaixo. O senhor Rodrigo 
destacou o fundo de multimercado Bolsa Americana que acumula desvalorizagao de -10,62 
ate o mes de maio, e neste fundo, entendemos que nao seja um bom momento para aumentar 
a posi^ao, tendo em vista que a economia americana tern sofrido um pouco com a inflagao. 
Aos membros presentes fora esclarecido que devemos continuar acompanhando o mercado,
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principalmente em rela^ao aos fundos de agoes, que devem continuar com alta volatilidade 
neste segundo semestre e que provavelmente a nossa carteira continuara enfrentando as 
desvalorizacoes e sofrendo com as rentabilidades negativas. Apos essa explana^ao o senhor 
Rodrigo passou ao proximo topico apresentando as sugestoes de altera^ao da carteira, cujo 
objetivo e proteger a carteira e tentar diminuir as perdas. 2- Sugestao de Aloca^ao de 
Recursos. O Comite de Investimento sugere para analise e aprovagao do Conselho 
Deliberativo as alteragoes conforme seguem: a) Resgate: BB IMA-B TITULOS PUBLICOS FI 
RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CNPJ: 07.442.078/0001-05. Valor: R$ 600.000,00 (seiscentos 
mil reais). Aplicagao: BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI CNPJ 15.486.093/0001-83. 
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Aplicagao: BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB XXI FI 
CNPJ 44.345.590/0001-60. Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais). Aplicagao: BB PERFIL FIC 
RENDA FIXA REFERENCIADO Dl PREVIDENCIARIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49. Valor: R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). b) Resgate: BB ALOCA^AO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA 
FIXA PREVIDENCIARIO CNPJ: 35.292.588/0001-89. Valor: R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais). Aplicagao: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO Dl PREVIDENCIARIO 
LP CNPJ: 13.077.418/0001-49. Valor: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). c) 
Resgate: CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55. 
Valor: R$ 1.000.000,00 (urn milhao de reais). Aplicagao: CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA 
LP CNPJ: 35.536.532/0001-22. Valor: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 
Aplicagao: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70. Valor: R$ 
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). d) Resgate: CAIXA ALOCA^AO MACRO FIC 
MULTIMERCADO LP CNPJ: 08.070.841/0001-87. Valor: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 
Aplicagao: CAIXA INSTITUCIONAL FI Ap^ES BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68. Valor: R$ 
100.000,00 (cem mil reais). Aplicagao: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ: 
23.215.008/0001-70. Valor: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Os fundos citados atendem 
a resolugao vigente e estao aptos para receber investimentos. Apos a apresentagao das 
sugestoes de alocagao, o senhor Rodrigo deixou aberto para duvidas e sugestoes dos 
presentes, nao sendo declarado nada, procedeu-se com a votagao do Conselho Deliberativo, 
que fora aprovado por todos os membros presentes. Nada mais a tratar, a reuniao foi 
encerrada pelo tempo necessario para que eu, Annelise Aparecida Pacific©, 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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