
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTO EM CONJUNTO COM 
O CONSELHO DELIBERAT1VO E CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE 
PREVIDENCIA SOCIAL DE JOAO RAMALHO PARA APRESENTA£AO DO 2Q TRIMESTRE 
DE 2021.

Aos 07 (sete) dias do mes de outubro de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Joao Ramalho, 
Estado de Sao Paulo, as 14h30mm, conforme previa convoca^ao, 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 
Deliberative e Conselho Fiscal da Previdencia Social do Municipio de Joao Ramalho, com a 
presen^a do Diretor do Fundo de Previdencia Social Ailton de Freitas Francisco e do Diretor- 
Presidente Aparecido Alves Ribeiro. Justificaram suas ausencias os servidores: Sergio Roberto 
Vanzella e senhora Elaine Carmela Inocencio da Silva. Na abertura dos trabalhos, o Sr. Rodrigo 
Busquete B. da Silva, Gestor de Investimentos, colocou a pauta, com os seguintes assuntos: 1- 
Credenciamento. Fora apresentado aos membros presentes do Conselho Deliberative e tambem 
do Fiscal, os documentos de credenciamento, previamente analisados pelo Comite de 
Investimentos, dos Gestores/Administradores: Caixa Economica Federal; BB Gestao de Recursos 
Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.; Gestor: Meta Asset Management Ltda.; 
Administrador: CM Capital Markets Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., e tambem 
do itau Unibanco S.A. (Gestor/Administrador), sendo este ultimo, com intenfao de realizar previo 
credenciamento, caso optarmos por realizar aporte futuramente, uma vez que ainda nao 
possuimos nenhum investimento neste Banco. Apos analise, todos os credenciamentos 
apresentados foram aprovados pelos membros do Conselho Deliberative. Os demais fundos de 
investimentos nao apresentados estao em fase de conclusao dos respectivos credenciamentos, e 
apos concluidos, tambem serao encaminhados para analise e aprovafao do Conselho Deliberative. 
2- Equivoco de retirada de recurso de fundo do Banco do Brasil. 0 gestor de investimentos, 
Senhor Rodrigo, informou aos presentes sobre um ocorrido na ultima realocafao de 
investimentos realizada. Fora sugerido e aprovada em reuniao realizada no dia vinte e sete de 
abril de dois mil e vinte e um, resgate do fundo BB IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA 
PREVIDENCIARIO. CNPI 07.442.078/0001-05. porem. no momento de realizar o resgate o Banco se 
equivocou e realizou a retirada do fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO IP CNPI: 
03.543.447/0001-03. sendo este equivoco percebido em meados de junho, apos o fechamento do 
mes de maio, e naquele momento, verificou-se que o equivoco nao fora "ruim” para os 
investimentos, uma vez que o fundo que nao sofreu o resgate obteve melhores rendimentos 
naquele periodo, do que o outro fundo, sendo assim, fora optado por nao realizar nenhuma 
altera^o nestes investimentos no momento. 3- Retorno da Carteira de Investimentos do 
segundo trimestre de 2021 e Cenario Economico, A principio, o senhor Rodrigo, apresentou o 
retorno da carteira de investimentos no 29 (segundo) trimestre, que obteve no mes de Abril uma 
rentabilidade positiva de 1,14% (um virgula catorze por cento), em Maio 1,42% (um virgula 
quarenta e dois por cento) e no mes de Junho um retorno de apenas 0,02% (zero virgula zero dois 
por cento), fechando o 2Q (segundo) trimestre com retorno acumulado de 1,74% (um virgula 
setenta e quatro por cento), contra 6,40% (seis virgula quarenta por cento) da meta atuarial, 
mesmo sendo um trimestre com retornos positives, o retorno acumulado ainda se apresenta bem 
abaixo da meta atuarial, ficando dificil neste momento falarmos em cumprimento de meta. No 
trimestre, o patrimonio acumulado fora de R$ 22.378.952,25 (vinte e dois milhoes, trezentos e
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no dia sete de outubro de dois mil e vinte e um.
setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos). 0 senhor Rodrigo, 
tambem fez uma pequena explana^ao sobre o atual cenario economico, em que continua a parecer 
repetitivo nos ultimos meses, sendo marcado em grande parte pelos fatores interne e externos, e 
principalmente pelo cenario politico do Brasil. Apos explanafao, o Gestor de Investimentos 
informou aos demais membros que em reuniao virtual realizada com o Consultor de 
Investimentos da Credito e Mercado, senhor Sergio, este sugeriu poucas altera^oes na carteira de 
investimentos do fundo, sugerindo apenas aumentarmos posifoes em multimercados de 
investimentos no exterior como em BDR's, e em ayoes dividendos. 4- Realocayao de Recursos. 
Desta forma, apos analise da carteira de investimentos e considerar as sugestoes da consultoria, 
o Comite de Investimentos sugere para analise e aprovafao do Conselho Deliberative, as 
altera^oes conforme seguem: a) Resgate: BB IRF-M 1 T1TUL0S PUBLICOS FIG RENDA FIXA 
PREVIDENCIARIO CNPJ: 11.328.882/0001-35. Valor: Saldo Total (aproximadamente o valor R$ 
de 596.050,78 (quinhentos e noventa e seis mil, cinquenta reais e setenta e oito centavos) (base 
Agosto/2021)). Aplica^ao: CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AgOES CNPJ 
17.502.937/0001-68. Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais). Aplicafao: CAIXA INDEXA BOLSA 
AMERICANA FI MULTIMERCADO LP CNPJ 30.036.235/0001-02. Valor: R$ 100.000,00 (cem mil 
reais). Aplica^ao: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIARIO LP CNPJ. 
13.077.418/0001-49 Valor: Saldo remanescente. Apos a apresenta^ao, o Gestor de Investimentos 
deixou aberto para duvidas e sugestoes dos demais membros presentes, nao havendo 
questionamento, fora aprovado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo. 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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