
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTO EM CONJUNTO COM O 
CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 
SOCIAL DE JO AO RAMALHO.
Aos 21 (vinte e um) dias do mes de julho de dois mil e vinte e dois, as 09h00min (nove horas), 
conforme previa convocacao, nas dependencias da Camara Municipal de Joao Ramalho, 
localizado na Rua Benedito Soares Marcondes n9 300, fundos, reuniram-se ordinariamente, 
os Membros do Comite de Investimentos, do Conselho Deliberative e do Conselho Fiscal da 
Previdencia Social do Municipio de Joao Ramalho, juntamente com a presen^a com a present 
do Diretor-Presidente Aparecido Alves Ribeiro e do consuitor da empresa Credito e Mercado, 
senhor Sergio do Pinho. Na abertura dos trabalhos, o Sr. Rodrigo Busquete B. da Silva, Gestor 
de Investimentos, passou a palavra para o sr. Sergio, bem como colocou a pauta os seguintes 
assuntos: 1- Retorno da Carteira de Investimentos do segundo trimestre de 2022 e Cenario 
Macroeconomico. O senhor Sergio apresentou a carteira de investimentos no 29 (segundo) 
trimestre obteve no mes de abril uma rentabilidade negativa de -0,50% (menos zero virgula 
cinquenta por cento), em maio 0,98% (zero virgula noventa e oito por cento) e no mes de 
junho -l,68%(menos um virgula sessenta e oito por cento), fechando o 29 (segundo) trimestre 
com retorno de -1,20% (menos um virgula vinte por cento) contra 3,27% (tres virgula vinte e 
sete por cento) da meta atuarial. No l9 semestre fechamos a carteira com 2,54% (dois virgula 
cinquenta e quatro por cento) contra 7,76% (sete virgula setenta e seis por cento) da meta 
atuarial, atingindo apenas 32,77% de rentabilidade da meta; e uma carteira acumulada de R$ 
22.839.775,07 (vinte e dois milhbes, oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e 
cinco reais e sete centavos). Sobre o mercado macroeconomico continuamos com 
desaceleragao economica e inflagao nas principais economias mundiais. Segue o conflito entre 
Russia e Ucrania. Tivemos uma valorizagao do dolar frente ao real no mes de junho. Ha a 
preocupagao com a inflagao e o quadro fiscal brasileiro que podera aumentar com aprova$6es 
de PEC para estimular a economia, desta maneira ultrapassando o teto de gastos. A taxa Selic 
atualmente encontra-se em 13,25% e em agosto teremos mais uma reuniao do Copom, que 
ja sinalizou em reunioes anteriores mais um aumento. O mercado precifica um aumento de 
0,5% e manuten^ao da taxa de 13,75% ate o final do ano. 2- Sugestao de realoca^oes dos 
investimentos. Segundo o consuitor de investimentos a carteira de investimentos do Fundo 
de Previdencia Social do Municipio de Joao Ramalho, esta bem diversificada, desta forma, nao 
ha muitos ajustes que precisam ser executados neste momento, o unico investimento que 
recomenda come^ar aportar e em titulos publicos. A Credito e Mercado recomenda 
atualmente manter a carteira: em 25% em Gestao Duration; 30% em fundos de medio prazo 
(IMAB-5, IDK2); 15% em CDI; 5% em IMAB; 5% a 10% em Multimercado, sendo o ideal 
aumentar em fundos moderado; 20% em A?6es, aproveitando que as agoes estao em baixa, 
sendo recomendado aportar aos poucos e em mementos distintos, a fim de buscar um prego 
medio. Apos a apresenta$ao, o senhor Sergio deixou aberto para sanar as duvidas dos 
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, lavra^e/P presente ata, a qual foi lida e achada de conforme e 
aprovada portodos, vai assinada'pelc^s membros presentes na reuniao acima referida.
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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 vinte e um de julho de dois mil e vinte e dois.)
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