
COMITÉ DE
INVESTIMENTOS

ATA DA 56' REUNIÃO DO COMTTÊ DE INVESTIMENTOS DO AME]UPREV
REALIZADA NO DIA 24/03/2022

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. na sede do
AMER]PREV, localizada à Avenida São Jerânimo, 309, Jardim Bela Vista, Americana, São
Paulo, às nove horas, reuniram-se para a 56' Reunião do Comitê de Investimentos do
Instituto de Previdência Socialdos 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 Ferreiro e Vivian
Cristina Lafolga Ruim. A Sra. Angélica Silva Gasque Dizaró justificou a ausência devido à
grande demanda de trabalho em seu setor. Também participaram de forma remota os
representantes do Banco Safra, Sra. Cada Cristina Moreno -- Gerente de investimentos e o
Sr. Vanderlei da Salva que atua na Asset. O Sr. Erich passou a palavra aos visitantes, que
iniciaram apresentando a instituição Safra que existe desde o ano de mne oitocentos. O Sr.
Vanderlei comentou que atualmente o banco possui mais de um trilhão de reais em recursos
de terceiros sob gestão. sendo só no Brasila gestão de cento e quatro bilhões de reais. Quanto
ao cenário económico observou que a pandemia no Brasil e no mundo aparentemente
encontra se controlada, e não inspira tanta preocupação. Porém a economia globaltem o PIB
enfraquecido devido a innação e a guerra entre Rússia e Ucrânia. No cenário económico do
Brasil, a Bolsa tem se aquecido principalmente pelos investidores estrangeiros que devido a
guerra tem optado por não aplicar na Europa. A projeção de crescimento do PTB Americano
no corrente ano é de três e meio por cento, valor este acima até mesmo do período de pré-
pandemia. Em seguida o Sr. Vanderlei apresentou os produtos mais interessantes aos RPPS's
no momento. sendo eles o tudo Safra Soberano Regime Próprio Renda Fixa que tem grande
chance de atingir a meta estipulada, pois a Taxa Selim está perto dos três por cento. O ando
Safra Executive 2 FI RF com parâmetro de rentabilidade o IRF-MI que oscila de acordo
com a alta de juros. O Safra S&P Reais Multimercado, que compra na bolsa brasileira por
isso não sofre variação cambial. O Fundo Safra Consumo Americano BDR Nível 1, que
aplica na bolsa americana, mas adquiri os BDR's de acordo com o mercado e variação
cambial para se expor menos ao risco. O Fundo Safra Equity Portifólio que é um ftlndo de
ações livres. O especialista também sugeriu manter cautela nas decisões, opta por
concentrar mais em renda fixa, pois o mercado de ações livre por exemplo já cresceu bastante
o que toma improvável maior crescimento, e os investimentos no exterior estão arriscados
principalmente pela guerra instalada no momento. Finalizada a apresentação e sanadas as
dúvidas, os membros do Comit=ê passaram à outra fase da reunião. Considerando toda a
explanação do especialista do banco Safra bem como a questão de manter um perâl mais
conservador, o Comitê analisou as opções de realocação na carteira. Com o objetivo de maior
concentração na Renda Fixa o Sr. Anderson sugeriu considerar algum remanejamento nos
fundos multimercados., pois são de renda variável. Analisando as opções, e considerando o
retomo histórico obtido em cada fundo do segmento. os membros do Comitê de
Investimentos deliberaram por unanimidade em resgatar o valor total do fundo CAIXA FI
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MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO. CNPJ: 03.737.188/0001-43 e aplicar no
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RENDA FIXA. CNPJ: 44.683.378/'0001-02 com objetivo de
ampliar os investimentos em fundos vértices. Na data da reunião, 3 taxa indicativa para o
fundo escolhido era dc IFC/\ acrescido de seis vírgula quarenta e nuxc f- .r cento ou sqa.
acima da meta de real:ibíli.ilde do Instituto. Nada mais riavendo a tratar. a reunião foi
encerrada às onze horas e vinte 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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