
ATA DA REUNlAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTO EM CONJUNTO COM 
0 CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE 
PREVIDENCIA SOCIAL DE JOAO RAMALHO PARA APRESENTA^AO DO 4^ TRIMESTRE 
DE 2021.

Aos 09 (nove] dias do mes de fevereiro de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Joao Ramalho, 
Estado de Sao Paulo, as 14h30min, 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 
Deliberativo 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 o servidor: Sergio Roberto 
Vanzella. Na abertura dos trabalhos, o Sr. Rodrigo Busquete B. da Silva, Gestor de Investimentos, 
colocou a pauta, com os seguintes assuntos: 1- Retorno da Carteira de Investimentos do quarto 
trimestre de 2021 e Cenario Economico. A principio, o senhor Rodrigo, apresentou o retorno 
da carteira de investimentos no 4- (quarto) trimestre, que obteve no mes de outubro uma 
rentabilidade negativa de -1,94% (menos um vfrgula noventa e quatro por cento), em novembro 
1,06% (um virgula zero seis por cento) positive e no mes de dezembro 1,21% (um virgula vinte e 
um por cento) positive, fechando o 4Q (quarto) trimestre com retorno acumulado de -0,61% 
(menos zero virgula sessenta e um por cento) contra 15,84% (quinze virgula oitenta e quatro por 
cento) da meta atuarial. Assim como o 3- (terceiro) trimestre, o 4Q (quarto) trimestre foi marcado 
por alta volatilidade nos mercados, mas teve um retorno melhor de 0,33% (zero virgula trinta e 
tres por cento) positive contra -2,62 (menos dois virgula e sessenta e dois por cento) negative do 
3Q trimestre. O que marcou o 4Q (quarto) trimestre podemos citar alguns principais pontos: alta 
da infla^ao global e eleva^ao dos juros basicos (SELIC) no Brasil, baixo crescimento economico 
mundial, variante Omicron da pandemia Covidl9, redu^ao dos estimulos monetarios nos EDA, 
crise imobiliaria e energetica na China, PEC dos Precatorios e outros. Ate o 4Q (quarto) trimestre 
o Fundo de Previdencia possui uma carteira acumulada de R$ 22.396.247,86 (vinte e dois milhoes, 
trezentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos). 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 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 nove de fevereiro de dois mil e vinte e dois.
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