
ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTO EM CONJUNTO COM 0 

CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DE JOAO RAMALHO.
Aos 10 (dez) dias do mes de agosto de dois mil e vinte e dois, as OOhAOmin, conforme previa 

convoca^ao, 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 presenga 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 explana^ao do cenario economico, 
apresentando uma previa da carteira de julho, pois ainda nao foi feito o fechamento do mes, 
indicando uma taxa de 0,91% de rentabilidade. 0 sr. Rodrigo ainda explicou que este resultado 

nao contempla as realocagoes realizadas em julho porque a carteira nao foi atualizada, sendo 

que este resultado pode variar para mais ou menos. Falou sobre a decisao do Copom em 
aumentar a taxa Selic de 13,25% para 13,75% na ultima quarta-feira dia 03/08/2022, 

sinalizando o fim da alta da taxa de juros, sendo possivel um pequeno aumento de 0,25% na 

proxima reuniao e mantendo a taxa ate o final do ano entre 13,75% e 14%. O aumento recente 

da taxa de juros contribui para os fundos pos fixados como os de Dl, pois atraem investidores 

estrangeiros e aumenta o volume de dolar no pais, consequentemente ha uma valorizagao do 

real sobre o dolar, sendo assim os fundos em BDR tendem a sofrer com as rentabilidades. 
Considerando o cenario de fim de ciclo de aumento da taxa de juros, manutengao da mesma 

e perspectiva de diminuigao para o ano de 2023, os fundos prefixados e de medio a longo 

prazo comegam a rentabilizar melhor, assim como a renda variavel tambem comega a trazer 
melhores resultados. Estamos em um ano eleitoral para presidente com campanhas iminente, 
sendo que isto podera trazer muita volatilidade para o mercado brasileiro, desta maneira o 

Comite de Investimento apresenta a sugestao de investimento. 2- Sugestao de Alocagao de 

Recursos. O Comite de Investimento sugere para analise e aprovagao do Conselho 

Deliberative as alteragoes conforme seguem: a) Resgate: BRADESCO SELECTION FI A^OES 

CNPJ: 03.660.879/0001-96. Valor: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reals). Aplicagao: BRADESCO 

PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO Dl CNPJ: 03.399.411/0001-90. Valor: R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reals). Explicagao: Os fundos de agoes com base na carteira de junho/2022 

apresentam em sua janela de 6, 12 e 24 meses desvalorizagao de suas cotas, mas em julho ja 

traz uma rentabilidade positiva no ano. Desde o imcio de investimento no fundo nao ha perda 

patrimonial, sendo que o saldo atual e maior que o valor investido, pois o mesmo ainda possui 
rentabilidade. A ideia e reduzir posigao em renda variavel e aumentar em fundos Dl para uma 
melhor protegao e diminuigao de volatilidade da carteira nos proximos meses devido a 

campanha eleitoral. b) Resgate: BRADESCO ALOCAGAO DINA
28.515.874/0001-09. Valor: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reals/. Aplicagao: BRADESCO 

PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO Dl CNPJ: 03.399.411/0001-90. Valor: R$ 500.000,00

FIC RENDA FIXA CNPJ:
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(Continuagao da Ata Reuniao Extraordinaria 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 dez de agosto de dois mil e vinte e dois.)

(quinhentos mil reals). Explicate: 0 fundo em resgate nao tem apresentado boa performance 

e vem rentabilizando abaixo do Dl, este possui uma volatilidade maior em comparagao ao 

fundo indicado para aplicagao, sendo a mesma ideia apresentada anteriormente, proteger e 

reduzir a volatilidade da carteira. c) Resgate: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA 

FIXA CNPJ: 20.216.216/0001-04. Valor: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reals). 

Aplica?ao: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO Dl CNPJ: 03.399.411/0001- 

90. Valor: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reals). Explica^ao: O fundo citado para 

resgate possui boa rentabilidade e em julho ficou praticamente no zero a zero, trazendo uma 

rentabilidade de -0,01. A redugao de posigao e mais por uma questao de ajuste de carteira e 

com a ideia de proteger e diminuir a volatilidade. Os fundos citados atendem a resolugao 

vigente e estao aptos para receber investimentos. Apos a apresenta^ao das sugestoes de 

aloca^ao, 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 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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