
ATADA REUNIAO 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 
TRIMESTRE DE2022.

Aos 13 (treze) dias do mes de junho de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Joao Ramalho, 
Estado de Sao Paulo, as 09h, 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- 
Presidente Aparecido Alves Ribeiro. 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 primeiro trimestre de 2022. A principio, o senhor Rodrigo, 
apresentou o retorno da carteira de investimentos no 1Q (primeiro) trimestre, que obteve no 
mes de Janeiro uma rentabilidade de 0,82% (zero virgula oitenta e dois por cento), em fevereiro 
0,47% (zero virgula quarenta e sete por cento) e no mes de mar^o 2,46% (dois virgula quarenta 
e seis por cento), fechando o 1Q (primeiro) trimestre com retorno acumulado de 3,79% (tres 
virgula setenta e nove por cento) contra 4,30% (quatro virgula trinta por cento) da meta atuarial 
e uma carteira acumulada de R$ 23.097.584,33 (vinte e tres milhoes, noventa e sete mil, 
quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e tres centavos). 0 1Q trimestre foi marcado por 
desacelera^ao economica local e mundial, alta da infla^ao global e lockdown na China. Ainda 
neste cenario segue o conflito entre Ucrania e Russia. Tambem tivemos duas altas na taxa Selic 
passando de 9,25%, encerrado em 2021, para 10,75% e 11,75% na tentativa do BCB center a 
inflafao. Apesar dos numeros e noticias negativas, o mes de marfo surpreendeu pela 
rentabilidade apresentada, principalmente em renda variavel, que contribuiu para que 
superassemos a meta do mes, ficando mais proximos da meta atuarial. Contudo permanecemos 
com a carteira inalterada e acompanhando o mercado. 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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Continuagao 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 treze de junho de dois mil e vinte e dois.
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