
ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL 

DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JOAO RAMALHO.

Aos 16 (dezesseis) dias do mes de abril de dois mil e vinte e um, atraves de 

videoconferencia, as 19hl5min, conforme previa convocagao, reuniram-se 

extraordinariamente, os Membros do Comite de Investimentos do FPM/JR, os Srs. Rodrigo 

Busquete B. da Silva, Annelise Aparecida Padfico e Aparecida Aleixo de Souza. 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- Analises de Fundos de 

Investimentos e da Carteira. Foi solicitado a consultoria Credit© e Mercado em sua 

plataforma a analise de diversos fundos de investimentos nas datas de 11 (onze) e 12 (doze) 
de margo de dois mil e vinte e um e analise de carteira do RPPS no dia 07 (sete) de abril de 

dois mil e vinte e um; apos a liberagao destas analises, estas foram apreciadas pelo Comite 

de Investimentos. 2- Analise da Carteira de Investimentos e Cenario Economico. Ate a data 

desta reuniao o movimento do mes de margo ainda nao havia sido fechado, sendo utilizado 

como base para analise, o Relatorio de Analise de Portfolio (Base 26/02/2020), relatorios 

sobre o mercado e a carteira sugerida pelos bancos Bradesco, Caixa Economica Federal, e 

Banco do Brasil com referenda em margo de dois mil e vinte e um e uma planilha com 

projegao de rentabilidade da carteira do RPPS no mes de margo ate a data do dia catorze de 

abril de dois mil e vinte e um. Com esses dados vemos um retorno de -1,70% (um virgula 

setenta por cento negative) de rentabilidade acumulada no primeiro bimestre de dois mil e 

vinte e um, sendo o mes de Janeiro -0,67% (zero virgula sessenta e sete por cento negative) 
e o mes de fevereiro -1,04% (um virgula zero quatro por cento negativo). No mes de margo 

temos uma rentabilidade projetada de 0,87% (zero virgula oitenta e sete por cento positive) 
fechando o trimestre em -0,84 (zero virgula oitenta e quatro por cento negativo). No mes de 

abril ate a data do dia catorze projetamos uma rentabilidade de 0,43% (zero virgula 

quarenta e tres por cento positivo). Observamos uma recuperagao nos investimentos do 

mes de margo ate meados de abril. O RPPS possui um patrimonio de R$ 21.606.471,15 (vinte 

e um milhoes seiscentos e seis mil quatrocentos e setenta e um reals e quinze centavos) com 

base em fevereiro de dois mil e vinte e um. Quanto ao cenario economico, este foi marcado 

pela vacinagao em massa ao mesmo tempo que aumentava o avango da disseminagao do 

coronavirus. O cenario externo segue favoravel com inflagao e juros baixos, aliado ao 

constante aumento de liquidez promovido pelos principals bancos centrals do mundo. No 

Brasil tivemos o aumento da taxa Selic de 2% a.a (dois por cento ao ano) para 2,75% a.a. 
(dois virgula setenta e cinco por cento ao ano), sinalizando um aumento de 0,75% (zero 

virgula setenta e cinco por cento) na proxima reuniao do Copom. Segue no radar, o aumento 

dos indices de prego da economia, uma inflagao que comegou acelerar e que tern impactos 

significativos ja no curto prazo, podendo ja ser vista no IPCA. Muitos pontos precisam ser
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definidos no Brasil, como a Reforma Tributaria e aprovagao do orgamento do governo 

federal para o ano de dois mil e vinte e um. Vemos tambem os sinais de abertura na curva 

de juros, demonstrada pelo aumento da taxa de juros e a alta volatilidade nos titulos 

federais de longo prazo. Apesar de todas as oscilagoes de mercado, as expectativas seguem 

sendo o piano de vacinagao contra a Covid-19. 3- Estrategia de Investimentos. Segue como 

estrategia de investimentos a redugao de posigao em fundos multimercado macro, alocando 

parte em fundos multimercado moderado e bolsa americana. Reduzir posigao no fundo 

BRADESCO ALOCAgAO DINAMICA FIC RENDA FIXA, devido ao fundo estar com uma 

estrategia de titulos publicos de longo prazo na carteira e nao performando muito bem. 
Desta maneira sugerimos o aporte no fundo CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP por ter 
uma estrategia de curto e medio prazo, possuindo uma performance melhor. Diminuir 
posigao no fundo BRADESCO SELECTION FI AgOES, categoria Indice Ativo, pela alta posigao 

investida no fundo e a baixa performance do mesmo, sugerimos o aporte no fundo 

BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AgOES na mesma categoria com uma 

performance melhor. Temos como estrategia nos proximos meses reduzir ainda mais a 

posigao no fundo BRADESCO SELECTION FI AgOES para investir em outras classes de fundos 

de agoes. Reduzir a posigao em fundos IMA-B, devido a baixa performance e alta volatilidade 

por ter titulos publicos de longo prazo, e investir em fundos de agoes, multimercado, gestao 

duration e BDRs. Com tudo isto continuamos com entendimento que devemos aumentar a 

exposigao em renda variavel, de forma gradual e cautelosa. 4- Sugestao de Alocagao de 

Recursos. 0 Comite de Investimento sugere para analise e aprovagao do Conselho 

Deliberativo as alteragoes conforme segue: a) Resgate: Fundo CAIXA ALOCACAO MACRO FIC 

MULTIMERCADO LP, CNPJ 08.070.841/0001-87, o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e 

cinquenta mil reais). Aplicagao: Fundo CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO 

LP, CNPJ 34.660.276/0001-18, o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Aplicagao: 
Fundo CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, CNPJ 30.036.235/0001-02,

o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). b) Resgate: Fundo BRADESCO ALOCACAO 

DINAMICA FIC RENDA FIXA, CNPJ: 28.515.874/0001-09. o valor de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais). Aplicagao: Fundo CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP, CNPJ 

35.536.532/0001 -22, o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). c) Resgate: Fundo 

BRADESCO SELECTION FI ACOES CNPJ: 03.660.879/0001-96, o valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais). Aplicagao: Fundo BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC ACOES, 

CNPJ 14.099.976/0001-78, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). d) Resgate: Fundo 

BB IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO, CNPJ 07.442.078/0001-05, o
valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Aplicagao: Fundo CAIXA 

INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES, CNPJ 17.502.937/0001-68, o valor de R$ 50.000,00
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(cinquenta mil reais). Aplica^ao: Fundo CAIXA BRASIL ACOES UVRE FIC AQOES, CNPJ 

30.068.169/0001-44, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Aplicacao: 
Fundo CAIXA BRASIL ATIVA FIC REN DA FIXA LP, CNPJ 35.536.532/0001-22, o valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais). Aplicafao: Fundo BB RETORNO TOTAL FIC ACOES, CNPJ 

09.005.805/0001-00, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Aplicafao: 
Fundo BB QUANTITATIVO FIC ACOES, CNPJ 07.882.792/0001-14, o valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais). Aplicagao: Fundo META VALOR FI ACOES, CNPJ 07.899.238/0001-40, o valor 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Os fundos CAIXA BRASIL ESTRATEGIA UVRE FIC 

MULTIMERCADO LP, CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, BRADESCO 

INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AQOES, CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AQOES, BB 

RETORNO TOTAL FIC AQOES encontram-se enquadrados conforme a Resolugao CMN n^ 

3.922/2010 e suas alteragoes e estao aptos para receber aportes do RPPS. Lembramos que o 

credenciamento dos fundos devera ser realizado antes do aporte. Com estas sugestoes de 

alocagao estaremos bem proximos dos limites percentuais em renda variavel constante em 

nossa politica de investimentos. Dessa forma para que possamos aumentar a nossa posigao 

em renda variavel e adquirirmos o status de investidor qualificado iremos sugerir ao 

Conselho Deliberative que seja apreciado a necessidade de adesao ao Pro Gestao e inicie 

toda a implementagao necessaria para adquirirmos a certificagao. Posteriormente o Comite 

de Investimento encaminhara via e-mail aos membros do Conselho Deliberativo, Fiscal e 

Diretoria a copia da ata deste comite, Relatorio de Portfolio e Analises dos Fundos de 

Investimentos sugeridos, para analise previa a reuniao em conjunto. 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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