
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTO EM CONJUNTO COM 0 
CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 
SOCIAL DE JOAO RAMALHO.
Aos 21 (vinte e um) dias do mes de outubro de dois mil e vinte e dois, as 09h00min (nove 
boras), conforme previa convocagao, nas dependencias da Camara Municipal de Joao 
Ramalho, localizado na Rua Benedito Soares Marcondes n? 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 
presenga com a presenga do Diretor-Presidente Aparecido Alves Ribeiro. Na abertura dos 
trabalhos, o Sr. Rodrigo Busquete B. da Silva, Gestor de Investimentos colocou a pauta o 
seguinte assunto: 1- Retorno da Carteira de Investimentos do terceiro trimestre de 2022 e 
Cenario Macroecondmico. 0 senhor Rodrigo apresentou a carteira de investimentos do 39 
(terceiro) trimestre onde o Fundo possui uma carteira acumulada de R$ 23.603.945,57 (vinte 
e tres milhoes, seiscentos e tres mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete 
centavos) onde obtivemos no 39 (terceiro) trimestre a rentabilidade positiva de 2,87% (dois 
virgula oitenta e sete porcento) contra -0,22% (menos zero virgula vinte e dois porcento) de 
meta, sendo uma deflagao no pen'odo; desta forma contribuiu para que chegassemos proximo 
a meta, onde temos 5,51% (cinco virgula cinquenta e um porcento) de rentabilidade 
acumulada da carteira do fundo contra 7,52% (sete virgula cinquenta e dois porcento) da meta 
ate o mes de setembro atingindo 73,26% (setenta e tres virgula vinte e seis porcento) da meta. 
A taxa Selic no pen'odo encontra-se em 13,75% (treze virgula setenta e cinco por cento) e deve 
permanecer assim ate o final do ano. Sobre o mercado economico no Brasil tivemos a terceira 
deflagao mensal consecutiva, sendo de julho a setembro, sendo este resultado reflexo, 
principalmente, da redugao nos pregos dos alimentos e dos combustiveis. Com isso, o indice 
IPCA acumula alta de 7,17% (sete virgula dezessete por cento) nos ultimos 12 (doze) meses. O 
Fundo Monetario Internacional (FMI) elevou a expectativa de crescimento brasileiro para 
2022, de acordo com o divulgado, o pais deve crescer 2,8% (dois virgula oito por cento) esse 
ano. Ja a projegao de crescimento economico global permaneceu em 3,2% (tres virgula dois 
por cento). Ja as expectativas de crescimento global para 2023 cairam para 2,7% (dois virgula 
sete por cento), apos diminuir consideravelmente a perspectiva de crescimento europeu. Nos 
EUA ainda continuamos com inflagao e o Fed devera manter a postura contracionista ate que 
a inflagao atinja patamares menores. O senhor Rodrigo tambem falou que no momento nao 
havera novas realocagoes de investimentos, esperando por mais uma reuniao do Copom e a 
decisao da eleigao presidencial no Brasil que ocorrera no proximo dia 30 de outubro de 2022. 
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 vinte e urn de outubro de dois mil e vinte e dois.)
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