
ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JOAO RAMALHO.

Aos 23 (vinte e tres) dias do mes de junho de dois mil e vinte e dois, no Fundo Municipal 
de Previdencia Social, situado a Rua Benedito Soares Marcondes n- 308, nesta cidade 
de Joao Ramalho, Estado de Sao Paulo, as 09h e as 14h30min., conforme previa 
convoca^ao, reuniram-se extraordinariamente, os 
Investimentos do FPM/JR, os Srs. (a) Rodrigo Busquete B. da Silva, Annelise Aparecida 
Padfico e Anderson Jose dos Santos. A presente ata tem como pauta, os seguintes 
assuntos: 1- Reuniao online com consultor da empresa Credit© e Mercado. 0 Comite 
de Investimentos, participou de reuniao online com o consultor da Credito e Mercado, 
senhor Sergio do Pinho, cuja pauta era discutir sobre o mercado e tirar duvidas sobre os 
investimentos, analisando nossa carteira atual e possiveis alteragoes de investimentos. 
0 senhor Sergio acredita que o Comite de Politica Monetaria (Copom), na proxima 
reuniao, ira continuar a elevar a taxa Selic, e que no proximo semestre, provavelmente, 
os investimentos em BDR's irao ter boa rentabilidade. A recomenda^ao da consultoria 
da Credito e Mercado e para que aumente os investimentos em CDI, sugerindo o aporte 
de ate 15% (quinze por cento). Em relagao a nossa carteira atual, a analise do consultor, 
e que temos uma carteira bem diversificada, e que podenamos realizar somente alguns 
ajustes, aumentando posigao em CDI e diminuindo em investimentos de Gestao 
Duration. 2- Reuniao online com o Gerente de Govern© do Banco do Brasil. As 
14h30min, os membros do Comite de Investimentos participaram de reuniao online com 
os Gerentes de Governo do Banco do Brasil, senhor Bruno Carvalho e senhora Pollyana, 
cuja pauta era tirar duvidas sobre dois fundos de investimentos apresentados pelo 
Banco do Brasil, sendo o fundo BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI CNPJ 
15.486.093/0001-83 e o fundo BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB XXI FI CNPJ 
44.345.590/0001-60. 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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