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ATA DA 55' REUNIÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO AMERIPRE\
REALIZADA NO DIA 24/02/2022

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do
AMERIPREV, localizada à Avenida São Jerânimo, 309, Jardim Bela Vista, Americana, São
Paulo, às nove horas, reuniram-se para a 55' Reunião do Comitê de Investimentos do
Instituto de Previdência Socialdos Servidores Municipais de Americana -- AMERIPREV os
seguintes membros: a Chefe de Finanças e Vice-Presidente do Comitê, Sra. Roseane Mastins
Madureira Ferreira, os membros servidores efetivos: Srs. Anderson NateIFerreira, Angélica
Salva Gasque Dizaró e Vivian Cristina La6olga Ruiz. O Superintendente e Presidente do
Comitê de Investimentos Sr. Erích Hetzl Junior justiHlcou ausência por motivo de férias.
Iniciando a reunião a Sra. Roseane comentou que assistiu a uma //ve do Banco do Brasilno
dia dezesseis do corrente mês, na ocasião o Sr. Wladimir da área de investimentos do referido
banco apresentou o fundo vértice BB Títulos Públicos IPCA FI RF Previdenciário. O fiando
foi iniciado em dois mil e quatorze, porém há tempos estava fechado para captação e foi
reaberto somente agora por ser momento oportuno devido a alta da taxa de juros. O findo é
composto por Títulos Públicos com vencimento paa maio de dois mil e vinte e três, com
taxa indicativa de TPCA -F 6,00%. O Sr. Wladimir enfatizou que o momento está propício a
aplicar em TP uma vez que a taxa de juros está em um patamar elevado com objetivo de
controlar a inflação, porém tudo indica que permanecerá em alta por algum tempo, uma vez
que até o momento não alcançou esse objetivo. A sugestão do banco é resgatar recursos de
fundos em segmentos de IMA-B. IMA-GERAL, IRF-MI e IDKA 2. Acrescentou ainda que
o valor a ser aplicado deverá ser analisado por cada RPPS de acordo com as disponibilidades,
uma vez que o recurso somente será resgatado no próximo ano, mas no modo geral sugeriu
a aplicação de dez a vinte porcento do PL nesse tipo de investimento. A Sra. Roseane
também acrescentou que em conversa com a Sra. Simone Lopes da Crédito e Mercado, a
mesma pontuou que o idealé aplicar em fundos vértices com vencimentos variados, pois se
concentrar o recurso apenas em um único fundo mesmo que no momento garante maior
retorno, muito provavelmente quando o resgate for realizado não haverá opções atrativas
como as atuais para novas aplicações, que oferecem retomo próximo à meta. Então o ideal
é diversificar e obter os ganhos ao logo do tempo. Também foi levado ao conhecimento dos
membros do Comitê que o Sr. Francisco da Sicredi entrou em contato com o Instituto para
íàlar sobre os resultados do fundo Sicredi FIM Bolsa Americana LP. O mesmo comentou
que os deságios apresentados têm relação com a ameaça de guerra entre Rússia e Ucrânia, e
como não há precedentes para esse tipo de situação, o idealé ficar em constante observação
quanto a reação do mercado. Questionada sobre o assunto. a Sra. Simone da consultoria
comentou que entende ser uma situação pontual, e como os RPPS's possuem investimentos
a longo prazo o ideal é aguardar a recuperação, pois a econon)ia Americana é muito
consistente. Passando a análise da carteira e às opções de realocações, a Sra. Roseane
comentou que havia disponívelno fundo Fluxo o valor de dez milhões de reais para realizar
novas aplicações. Considerando o que fbi exposto ao longo da reunião sobre os fundos
vértices, bem como a instabilidade económica do momento, os membros do Comitê de
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Investimentos decidiram por unanimidade em manter um perfil mais conservador para as
escolhas dos investimentos. Considerando que os f\idos vértices garantem o retomo acima
da Meta de Rentabilidade. o Comitê deliberou em aplicar inicialmente o valor de R$
3.000.000.00(três rTiilhões de reais) no fundo BB PREVIDENCIÀRIO TÍTULOS
PUBL[COS [PCA F[ RENDA FIXA, CNPJ: 15.486.093/000]-83. E comparando a
rentabilidade dos fundos atrelados ao CDI, foi observado que o fundo BB Pera!, que já íàz
parte da carteira do Ameriprev. apresentou melhor retomo se comparado ao BB Fluxo. sendo
assim foi deliberado em aplicar o restante do valor disponível. ou seja. R$ 7.000.000,00 ( sete
milhões de reais) no fundo BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FI EM CFI. CNPJ
13.077.418/0001-49. Dando sequência à reunião, foram analisados os documentos
apresentados, e deliberado pela aprovação do credenciamento da CAIXA
DISTRIBUIDORA DE TITUT-OS E VALORES MOBILIÁRIOS bem a renovação do
credenciamento RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBTLIARIOS com a
ressalva de ser necessária referida renovação tendo em vista que o Ameriprev possui recursos
aplicados em fundos administrados pela referida instituição que atualmente estão fechados
pma resgate. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e vinte
minutos. A presente ata foi lavrada por mim, Roseane Marfins Madureira Ferreira, e assinada
por todos os presentes acima nominados e referenciados

4 Vivian Cristiná Laf#lga Ruiz
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