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ATA DA 58ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO AMERIPREV 

REALIZADA NO DIA 31/05/2022 

 

Aos trinta e um dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do 

AMERIPREV, localizada à Avenida São Jerônimo, 309, Jardim Bela Vista, Americana, São 

Paulo, às quatorze horas, reuniram-se para a 58ª Reunião do Comitê de Investimentos do 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana – AMERIPREV os 

seguintes membros: O Superintendente e Presidente do Comitê de Investimentos Sr. Erich 

Hetzl Junior, a Chefe de Finanças e Vice-Presidente do Comitê, Sra. Roseane Martins 

Madureira Ferreira, os membros servidores efetivos: Srs. Anderson Natel Ferreira e Angélica 

Silva Gasque Dizaró. A Sra. Vivian Cristina Lafolga Ruiz justificou ausência por motivos 

de saúde. Também participou como ouvinte a estagiária do financeiro Srta. Fernanda 

Fernandes. Dando início à reunião a Sra. Roseane citou o pagamento de cupom realizado 

pelos fundos vértices em meados do corrente mês. Lembrou que na ocasião foi encaminhado 

um e-mail aos membros do Comitê de Investimentos questionando sobre a possibilidade de 

reaplicar o recurso no mesmo fundo. Com anuência da maioria dos membros, foi realizada 

a reaplicação do cupom pago referente aos fundos Caixa Brasil 2023 TP Renda Fixa bem 

como do BB Previdenciário TP IPCA FI Renda Fixa. Também passou ao conhecimento do 

Comitê que ao longo do mês de maio o Superintendente juntamente com a equipe do 

Ameriprev recebeu a visita de alguns representantes de instituições financeiras para falar 

sobre cenário econômico, bem como apresentar os seus produtos. Compareceu no Ameriprev 

o Sr. Lucas Assis representante da Dollar Bills, a Sra. Anete Barbosa Ribas Chaves e o 

gerente Sr. Julio Cezar Domingues representantes do Santander. Também participaram de 

uma reunião de forma virtual com o Sr. Wladimir Cruz de Macedo Junior do Banco do 

Brasil. De forma geral, a sugestão dessas entidades é de concentrar as novas aplicações na 

renda fixa e não aumentar exposição na variável, tendo em vista o período de grande 

volatilidade até a realização das eleições presidenciais principalmente. Também sugeriram 

o resgate total dos fundos IRF-M1 uma vez que são pré-fixados e taxa de juros alta não 

favorece esse tipo de investimento. Quanto à renda variável, com o objetivo de diversificar, 

sugeriram realocar recursos para outros tipos de fundos de ações, principalmente em fundos 

que não aplicam nos maiores nomes da Bolsa de Valores e que não ficam amarrados à 

performance do Ibovespa. A Sra. Roseane comentou ainda, que havia disponível para novas 

aplicações o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) referente recebimento das 

contribuições previdenciárias e parcelamentos. Com base nas informações apresentadas e 

passando à análise da carteira, os membros do Comitê verificaram que os fundos do 

segmento IRF-M1 possuem um histórico positivo de rentabilidade. Porém, considerando a 

sugestão dos especialistas sobre não manter esse tipo de aplicação enquanto a taxa de juros 

permanecer em alta, houve consenso unânime em resgatar o valor total dos mesmos. Sendo 

assim, o Comitê de Investimentos deliberou em efetuar o RESGATE TOTAL dos fundos 

CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF, CNPJ: 10.740.670/0001-06 e BB PREVIDENCIÁRIO 

RF IRF-M1 TP FICFI, CNPJ: 11.328.882/0001-35. E, para finalizar, a Sra. Roseane lembrou 

aos demais que parte do valor aplicado no BB Previdenciário IRF-M1 é referente a sobra da 

taxa de administração que está vinculada à conta corrente 65.672-0. Sendo assim, com 

objetivo de manter a liquidez desse recurso específico, ficou decidido que o valor deverá ser 

realocado para o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI EM CFI, CNPJ: 

http://www.ameriprev.com.br/


COMITÊ DE  
INVESTIMENTOS 

 
 

 

 

Avenida São Jerônimo nº 309 – Jardim Bela Vista – CEP: 13471-200 - AMERICANA – S.P. 

Fone: (19) 3405.6951 

site: www.ameriprev.com.br – e-mail: contato@ameriprev.com.br 

 
2/2 

 

13.077.418/0001-49. Quanto ao saldo remanescente do valor resgatado do BB IRF-M1, que 

é vinculado à conta corrente 75.002-6, bem como o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais) disponível no Fundo Fluxo deverão ser aplicados no fundo BB 

PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI, CNPJ: 

44.345.590/0001-60. Também referente ao resgate do fundo Caixa IRF-M1 ficou deliberado 

em aplicar integralmente o valor no fundo CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS 

FI RENDA FIXA, CNPJ: 20.139.595/0001-78, assim como o outro R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais) disponível no Fundo Fluxo. Esses dois fundos vértices têm vencimento em 

2024 e na atual data apresentam a taxa indicativa superior à meta de rentabilidade do 

Instituto. Com a finalidade de diversificar os vencimentos e garantir o retorno, foi decisão 

unânime dos membros do Comitê de Investimentos em realizar tais aplicações. Quanto às 

alterações sugeridas pelos especialistas em relação aos fundos de renda variável, ficou 

definido que o Financeiro do Ameriprev apresentará ao Comitê um relatório com o histórico 

de cada fundo e também solicitará análise da carteira à Crédito e Mercado para posterior 

estudos e deliberações. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas 

e trinta minutos. A presente ata foi lavrada por mim, Roseane Martins Madureira Ferreira, e 

assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados. 
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