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ATA DA 53' REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO AME]UPREV
REALIZADA NO DIA 26/11/2021

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, na sede do
AMERIPREV, localizada à Avenida São Jerõnimo, 309, Jardim Bela Vista, Americana, São
Paulo, às nove horas, reuniram-se para a 53' 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 Ferreira e Vivian
Cristina Lafolga Ruiz. A Sra. Viviam foi nomeada através da Portaria n' 21 de 28/10/2021
para compor o Comitê de Investimentos em substituição ao Sr. Antonio Sebastião Moro, que
se desligou do Ameriprev no dia quinze de outubro. Também foram reconduzidos a compor
o Comitê por mais dois anos os membros Srs. Anderson e Angélica por meio da Portaria n
20 de 28/10/2021. Também participou da reunião a Sra. Simone Lopes, representante da
consultoria de investimentos Crédito e Mercado com o objetivo de apresentar a minuta da
Política de Investimentos de 2022. Inicialmente a Sra. Simone comentou que no dia anterior
havia sido publicada a Resolução CMN n' 4.963 de 25/11/2021, em substituição à de n'
3.922/2010. Na ocasião, a minuta da política a ser apresentada foi elaborada com base na
resolução até então vigente, porém como não haviam mais detalhes sobre novos prazos e
obrigatoriedade de aplicar a nova legislação, os membros do Comitê juntamente com a
consultora optaram por dar andamento à reunião considerando a minuta até então
apresentada. A Sra. Simone iniciou explanando sobre os itens teóricos obrigatórios a constar
na política em atendimento às legislações. Em seguida passou a detalhar os limites sugeridos
pela consultoria na Alocação Estratégia para o ano de 2022. Comentou que como a taxa de
juros está alta no momento e a tendência ainda é de crescimento, é a primeira vez que a
consultoria sugere a compra direta de títulos públicos. anteriormente a orientação sempre foi
de aplicar em títulos públicos através dos findos de investimentos, uma vez que são
formados por uma cesta com papéis de vários vencimentos, que de certa forma aumentam
as chances de ganhos. Porém, a aquisição de títulos públicos depende de um estudo
específico denominado ALM- Asset and Liability Management, que consiste em
compatibilizar a estratégia de investimentos da carteira com o fluxo de receitas/despesas
previdenciárias atuarialmente projetado, identificando assim os títulos a serem adquiridos de
forma que não comprometa os pagamentos a serem realizados pelo Instituto. Também foi
acrescentado a indicação paa aplicar em CDB -- Certiülcados de Depósitos Bancários, porém
a Sra. Simone citou que a aplicação máxima por instituição financeira é de quinhentos mil
reais nesse tipo de investimento. Igualmente foi sugerido a aplicação em fundos de Crédito
Privado, onde 50% do fundo é de empréstimos para grandes empresas e 50% de títulos
públicos. Para o próximo exercício há expectativas de crescimento para esses dois tipos de
investimentos. Na Renda Variáveldestacou a sugestão de aumentar a exposição em fundos
de ações no exterior. Quanto a Meta de Rentabilidade, verificando junto ao cálculo atuarial
a duração do passivo apurado no estudo é de 19,24 anos, e conforme Portaria SPREV n
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6.132. de 25/05/2021 para esse passivo se faz necessário aplicar a taxa de 4,90%, sendo
assim a Meta de Rentabilidade dos investimentos para 2022 deve ser de IPCA } 4.90%
Finalizando a apresentação da Política de Investimentos, foram sanadas as dúvidas e
adequada a minuta com as alterações necessárias para ser encaminhada à aprovação do
Conselho de Administração. Passando à análise da carteira, a Sra. Simone comentou que os
fundos IRF-M são pré-Hlxados e taxa de juros alta não toma viável manter esse tipo de
aplicação, então sugeriu o resgate totaldos fundos para evitar qualquer prejuízo futuro nesses
investimentos, uma vez que ainda há expectativas de alta nos juros. Considerando que o
resgate desse segmento também já havia sido comentado na reunião anterior pelo
especialista em investimentos do Banco do Brasil, o Comitê de Investimentos decidiu por
unanimidade em resgatar o valor total dos fundos IRF-M constantes na carteira do
Ameriprev para aplicar em ftlndos de médio prazo e de ações com maiores expectativas de
retomo. O fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP, CNPJ 14.508.605/0001-00 fechou o
mês de outubro com saldo de R$ 3.923.238,31(três milhões. novecentos e vinte e três mil,
duzentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos), do valor resgatado R$ 1.500.000.00
(um milhão e quinhentos mil reais) deverá ser aplicado no CAIXA FI AÇOES
INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1, CNPJ 17.502.937/0001.68 e o saldo do resgate deverá
ser aplicado no CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP, CNPJ 14.386.926/0001-71. O
fundo BB PREVIDENCIÀRIO RF IRF-M TP encerrou o mês de outubro com saldo de R$
4.089.330.70(quatro milhões, oitenta e nove mil, trezentos e trinta reais e setenta centavos).
desse total o valor de R$ 1.500.000.00 (um milhão e quinhentos mil reais) deverá ser
aplicado no fundo BB AÇOES ESG FI AÇOES BDR NÍVEL 1. CNPJ 21.470.644/0001-13
com objetivo de ampliar os investimentos no exterior, e o saldo restante do resgate deverá
ser aplicado no BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI. CNPJ 13.322.205/0001-35. A Sra
Roseane comentou que havia R$ 6.000.000,00(seis milhões de reais) disponíveis no BB
FLUXO para destinar à novas aplicações. A Sra. Simone comentou que uma boa opção para
o momento seriam os fundos de médio prazo. pois apresentam melhor retomo que os de
curto prazo ao mesmo tempo são menos arriscados que os de longo prazo. Após analisar as
opções, o Comitê de investimentos decidiu por unanimidade em aplicar R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos milreais) no fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP. CNPJ
l0.740.658.658/0001-93 e mais R$ 1.500.000.00 (um milhão e quinhentos mil reais) no BB
PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2, CNPJ 13.322.205/0001-35, aumentando assim a
exposição em médio prazo em findos já existentes na carteira. Inclusive para futuras
aplicações ülcou deliberado em solicitar para a Crédito e Mercado a análise do fundo BB
Previdenciário IMA-B 5. Também em busca de melhores resultados nos ftlndos
multimercados, os membros do Comitê decidiram por unanimidade em resgatar R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) do fundo CAIXA ALOCAÇAO MACRO
MULTIMERCADO LP-FICFI, CNPJ 08.070.841/0001-87 para aplicar no fiando CAIXA
nqDEXA BOLSA AMERICANA FiMULTIMERCADO LP, CNPJ 30.03.235/0001-02,
que se trata de um multimercado com investimentos no exterior, que no momento tem mais
expectativas de retomo. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e
vinte minutos. A presente ata foi lavrada por mim, Roseane Mastins Madureira Ferreira, e
assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados.
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