
ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL 

DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JOAO RAMALHO.

Aos 09 (nove) dias do mes de agosto de dois mil e vinte e dois, as IShBOmin, conforme previa 

convoca^ao, reuniram-se extraordinariamente, os Membros do Comite de Investimentos do 

FPM/JR, os Srs. (a) Rodrigo Busquete B. da Silva, Annelise Aparecida Pacifico e Anderson Jose 

dos Santos. 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. Ate o fechamento do mes de junho de 

2022 a carteira do RPPS teve uma rentabilidade de 2,74% contra 7,76% da meta de 

rentabilidade, muito aquem da meta. A carteira do mes de julho ainda nao esta fechada, mas 

obtivemos uma previa da carteira que aponta uma rentabilidade de 0,91% no mes, sendo que 

este resultado nao comtempla as realocagoes que realizamos no mes. Portanto este resultado 

pode alterar-se para mais ou menos. Comparando com junho, o mes de julho foi melhor 
principalmente para a renda variavel. Na ultima quarta-feira, dia 03/08/2022, o COPOM 

decidiu mais urn aumento da taxa Selic de 13,25% a.a. para 13,75% a.a., com previsao de mais 

urn aumento de 0,25% na proxima reuniao e mantendo assim ate o fim do ano, sinalizando 

urn fim de ciclo de alta de juros. Esta alta beneficia os fundos pos fixados como os de Dl. 
Iniciamos o mes de agosto com previas de resultados do IPCA tendo deflagao de 0,68% e 

diminui^ao da taxa de desemprego, assim como outros indicadores e noticias positivas do 

exterior, desta forma trazendo urn certo otimismo para a Bolsa de valores ate o dia de ontem, 
08/08/2022, que vem acumulando uma alta de 5%. Com este aumento da taxa Selic, 
possivelmente havera uma desvalorizagao do dolar sobre o Real, prejudicando a rentabilidade 

dos fundos em BDR's. Considerando o cenario de fim de aumento da taxa Selic e manutengao 

da mesma com tendencia de queda para o ano de 2023, os fundos prefixados e de longo prazo 

comegam a ficar "interessante". Mas nao podemos esquecer que estamos em um ano 

eleitoral com campanhas iminente, onde teremos muita volatilidade. E com o intuito de 

diminuir e proteger a carteira de investimentos desta volatilidade, sugerimos a diminuigao de 

posigao dos fundos a seguir. 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 AgOES CNPJ: 03.660.879/0001-96. Valor: R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais). Aplicagao: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO Dl 

CNPJ:
BRADESCO ALOCAgAO DINAMICA FIC RENDA FIXA CNPJ:
500.000,00 (quinhentos mil reais). Aplicagao: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA 

REFERENCIADO Dl CNPJ: 03.399.411/0001-90. Valor: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
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 reais). Aplicagao: BRADESCO PREMIUM FI 
RENDA FIXA REFERENCIADO Dl CNPJ: 03.399.411/0001-90. Valor: R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais). Os fundos citados atendem a resolugao vigente e estao aptos para 

receber investimentos. Nada mais a tratar, a reuniao foi encerrada pelo tempo necessario 

para que eu, Annelise Aparecida Pacifico, Secretaria designada do Comite de Investimento do
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03.399.411/0001-90. Valor: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). b) Resgate:
28.515.874/0001-09. Valor: R$

J



(Continua?ao da Ata Reuniao Extraordinaria do Comite de Investimento do Fundo Municipal 
de Previdencia Social de Joao Ramalho, realizada no dia nove de agosto de dois mil e vinte 

e dois.)
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.

Rodrigo Bysqu^,e6Bezerra da Silva

CPA-10

CPA-10

Anderson Jose dos Santos

Cl
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