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ATA DA 51' REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO AMERIPRE\
REALIZADA NO DIA 05/T0/2021

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mne vinte e um, na sede do AMERIPREV,
localizada à Avenida São Jerânimo, 309, Jardim Bela Vista, Americana, São Paulo, às nove
horas, reuniram-se para a 51' 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
Ferreiro, os membros servidores efetívos: Srs. Angélica Sirva Gasque Dizaro e Anderson
NateIFerreira. O Sr. Antonio Sebastião Moro justificou a ausência por motivos de saúde.
Também participaram de forma remota os representantes da Caixa Económica Federal, Sra.
Patrícia Cândido Sinlão, Gerente de Govemo de Campinas e o Sr. Julgo Alves Bittencourt,
especialista da área de investimentos. A participação dos mesmos estava prevista para a
reunião clo mês de setembro, porém por questões intemas da referida Instituição, foi
solicitado adiamento para o corrente mês. Considerando que era entendimento do Comitê de
Investimentos a necessidade de adequações na carteira, e que a participação de um
especialista contribuiria para as tomadas de decisões, houve consenso unânime dos membros
em adiar a reunião de setembro para esta data. O Superintendente passou a palavra aos
representantes da Caixa Económica. Iniciando a apresentação, a Sra. Patrícia agradeceu a
oportunidade e explanou os trabalhos realizados pelo banco juntamente aos órgãos públicos.
Em seguida, passou a palavra ao senhor Julgo, que iniciou explanando sobre o cenário das
maiores economias mundiais: EUA, Europa e China. Comentou que a recuperação da
economia dos EUA e da China estão em uma situação melhor do que da Europa, e que no
momento a pandemia não é o principalproblema, pois a vacinação está bem avançada. Nos
EUA há o controle da pandemia. os cenários estão positivos pois há a aplicação de estímulos
que é a fomla de o Banco Central incentivar a economia e vão de acordo com a necessidade
cortarjuros ou injetar recursos. A inflação está alta em todos os países, e a cadeia produtiva
rompida devido a paralização pela pandemia é a principal responsável por isso, e só
amenizará quando houver reajuste entre demanda e procura dos produtos. Na China
recentemente houve o caso da incorporadora Evergrande que possui problemas com
liquidez, embora haja grande esforço das autoridades chinesas em resolver essa questão,
ainda é um problema eminente que está impactando diretamente a economia do país.
Passando para o cenário doméstico, o Sr. Julgo comentou que na parte económica o ponto
positivo está relacionado ao possível controle da pandemia devido a vacinação em massa,
porém a elevação dos juros tem prqudicado o crescimento da economia. Para controle da
inflação se faz necessário aumentar a taxa de juros. por outro lado para haver crescimento
do PIB a taxa de juros deve ser diminuída. Enl 2019 havia ótimas expectativas na questão
fiscalpor contas das reformas bem como das privatizações propostas pelo governo, que são
vistas de forma positiva pelo mercado. Porém, a pandemia além de ofuscar as reformas ainda
fez o govemo aumentar sua dívida gerando assim grandes incertezas sobre o limite de gastos
do orçamento. No aspecto político há a CPI do Covid que acirra as brigas políticas e também
há as eleições de 2022. Passando a f'alar sobre os fundos de investimentos, o Sr. Julgo citou
duas premissas: a diversificação e a gestão atava. Sugeriu para renda fixa a adesão de fundos
atrelados ao CDI, pois são mais conservadores e encurtam os papeis, garantindo maior
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proteção da carteira. Também citou os fundos IDKA 2A que possuem viés de proteção,
comentou que se a inflação diminuir ele sofre um pouco mas protege muito mais que outros
fundos, Os fundos de gestão atava também atuam de forma mais protetiva, pois são
realojados de acordo com a situação atualdo mercado. Na renda variávelsugeriu dois fundos
de gestão atiça: Expert Claritas Valor FI Ações e FIC FIA BR Ações livres. Para os
multimercados sugeriu BR Estratégia Livre MM, que é bem diversiâlcado e tem potencial
de entregar a meta atuarial. Também o Bolsa Americana Multimercado que é exposto a
variação do índice S&P somente, não sofre com variação cambial. Para investimento no
exterior sugeriu Caixa Institucional BDR nívell que é negociado na B3 porém são ações de
outros países, em sua maioria dos EUA e por isso são impactados com variação do dólar,
que no momento tem perspectivas de leve queda. Comentou que esse tipo de fundo na
carteira do RPPS traz certa proteção, pois faz uma balança entre B3 e dólar, quando um sobe
o outro desce. Resumidamente fundos de ações e multimercado do exterior são os mais
indicados para o momento, seguindo de ações e multimercados do Brasil, e por último
encurtar os papeis da renda fixa pensando na proteção. A Sra. Roseane perguntou a opinião
do Sr. Julgo referente aos fundos Caixa SmallCaps, e os multimercados Macro e RV 30 que
são da Caixa Económica Federale atualmente fazem parte da carteira do Ameriprev. O Sr.
Julgo comentou que o Multimercado RV 30 sempre foi balanceado, não arrisca demais, e no
momento não está performando muito bem, sugeriu reduzir a aplicação se for o caso. O
fundo Alocação Macro também não está apresentando bom resultado devido a necessidade
de concentração na renda fixa. Já o fundo de ações Small Capa faz mais sentido comprar no
momento, porém considerando que o totalde ações na carteira do Ameriprev está quase no
limite estipulado pela Política de Investimentos, não sugere o seu aumento. No geral disse
que a carteira do Ameriprev é bem diversificada e faia alguma alteração apenas na Renda
Fixa com ob.jetivo de encurtar a carteira. Também citou sobre aplicar em Títulos Públicos
Federais tendo em vista a Taxa de Juros alta do momento. O Sr. Anderson questionou sobre
o caso da Evergrande na China, se na hipótese de insolvência de alguma empresa grande há
reflexo diretamente nas empresas menores ligadas a ela. O Sr. Julgo pontuou que nesse caso
específico da China há espaço para que o governo possa socorrer, então acha muito
improvável que aconteça igual nos EUA há tempos atrás. Finalizada a apresentação e
sanadas as dúvidas, o Superintendente agradeceu a participação dos representantes da Caixa
Económica Federale foi dado prosseguimento na segunda etapa da reunião. Foi verificado
que as sugestões apresentadas pelo especialista do banco estão alinhadas com as realocações
sugeridas pela representante da consultoria de investimentos. conforme e-mail encaminhado
aos membros do Comité na data de 22/09/2021. Em resumo, a decisão mais assertiva para o
momento seria na renda fixa resgatar de fundos do segmento de longo prazo para aplicar em
médio prazo com objetivo de encurtar a carteira devido da taxa de juros elevada, e também
aplicar no exterior seja em fundos de ações ou multimercados. Sendo assim, os membros do
Comitê passaram a analisar os fundos de longo prazo para definir os resgates a serem
realizados. Os fundos da Caixa e do Banco do Brasil do segmento IMA-B apresentaram
resultados positivos nos últimos anos, porém até o momento tem apresentado deságio no
corrente exercício, e o mesmo acontece para o fundo BB Alocução Atava RF Previdenciário.
Porém, o resultado é positivo se considerarmos a rentabilidade desde a aplicação inicial. Para
receber as aplicações foram considerados os fundos IDKA 2A que na Renda Fixa tem no
momento maiores perspectivas de retorno, devido a alta da taxa de juros. E também para
ampliar a aplicação no exterior foram considerados os fundos de ações BDRjá existentes na
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carteira do Ameriprev. Com base nas análises realizadas, o Comítê de Investimentos decidiu
por unanimidade em realizar as seguintes realocações: 1 -- Resgatar do BB
PREVIDENCIÀRIO INCA-B RF TP, CNPJ: 07.442.078'0001-05 para ap]icar no BB
PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI, CNPJ: 13.322.205/0001-35 o valor de R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais); 2 resgatar do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP. CNPJ
l0.740.658/0001-93 para aplicar no CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP, CNPJ
14.386.926/0001-71 também o valor de R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reais); 3 Resgate
total do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO. CNPJ
25.078.994/0001-90 para aplicar R$ 500.000.00 (quinhentos mil reais) no fundo
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAçõES BDR NÍVEL 1. CNPJ: 21.321.454/0001-34,
mais R$ 500.000.00 (quinhentos mil reais) no CAIXA FI AÇOES INTITUCIONAL BDR
NÍVEL 1, CNPJ: 17.502.937/0001-68. O Comitê também decidiu por unanimidade que o
restante do valor resgatado do f\Indo BB Alocação Ativa deverá ser aplicado no BB
PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI, CNPJ: 13.077.418/0001-49 pois se trata de um fundo
atrelado ao CDI, mas que no gerarem apresentado melhor rentabilidade que o fundo Fluxo,
onde normalmente âicanl os recursos disponíveis para aplicações. Também ficou definido
em solicitar à Crédito e Mercado a análise dos fundos Caixa Brasil Estratégia Livre FIC
Multimercado LP e Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP para futuras
aplicações. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta
minutos. A presente ata foi lavrada por mim, Roseane Martins Madureira Ferreira, e assinadaassinae a rT in svra por n (]i n isto resen LC

por todos os presentes acima nominados e referenciados.
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ATA DA 52' REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO AMERIPRE\
REALIZADA NO DIA 26/10/2021

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um. na sede do
AMERIPREV, localizada à Avenida São Jerânimo, 309, Jardim Bela Vista. Americana, São
Paulo, às quatorze horas, reuniram-se para a 52' 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 Ferreiro, os membros servidores efetivos: Srs. Angélica Silvo Gasque Dizaro e
Anderson NateIFerreira. Também participaram de forma remota os representantes do Banco
do Brasil. Sra. B,daria Celoí Senões Pereira Toççi. Gerente de Relacionamento Governo e o
Sr. Wladimir Macedo, Especialista em Investimentos. Dando início a apresentação, o Sr.
Wladimir explanou sobre o cenário Económico Extemo, onde o mercado financeiro já vem
considerando uma situação pós-pandemia e há contínua reabertura da economia. A China
foi a única grande economia a apresentar PIB positivo em 2020, pois produz insumos para
o mundo todo. Porém. devido a paralização das indústrias por causa da pandemia. atualmente
não estão atendendo a grande demanda dos demais países e isso tem impactado
negativamente a economia mundial. A Europa está retomando agora suas atividades. O Sr.
Wladimir sugeriu em não realizar aplicações em países emergentes e asiáticos no momento.
Comentou que o petróleo tem traletória de aumento, e que embora a alta de juros seja
realidade nos outros países, a visão ainda é bem positiva para o exterior. No Cenário
doméstico há grandes dificuldades na cadeia produtiva, pois depende muito de matéria prima
da China, e a falta dos insumos acarreta a alta da inflação. Há também aumento da dívida
pública e comprometimento do orçamento ocasionado principalmente pelos auxílios
fomecidos pelo Governo. Embora a crise hídrica estala um pouco mais controlada, o
aumento da energia elétrica permanece, assim como o aumento do combustívele de produtos
alimentícios. Acrescentou que um estudo realizado pela JP Morgan, considerando o PMI -
Purchasing Manager's Index que é o termómetro da indústria, concluiu que o gargalo da
produção será resolvido apenas no I' semestre de 2022. Disse ainda que há estudos iniciados,
principalmente nos EUA, Guio objetivo é traçar estratégias para reduzir a dependência de
fornecimento de insumos da China. No Brasil, há perspectivas de que a taxa de juros
continue subindo até as eleições de 2022. Passando à parte da análise da carteira, o Sr.
Wladimir comentou que se o Ameriprev optar por aplicar mais em fundos de ações se faz
necessário também aumentar aplicação no exterior para que haja uma contrabalança nos
resultados. Comentou que os fundos IRF-M são ótimos quando há queda dos juros, mas
atualmente está subindo então não é interessante manter tais aplicações. No segmento de
gestão atava, opinou que há muita concentração no fundo Caixa Gestão Estratégica, sugere
aplicar mais no BB Alocução Ativa Retorno Total. Na Renda Variável comentou que o BB
Ações Alocação não está performando muito bem no momento, por isso a sugestão é de
aplicar no BB Ações Dividendos Mid Caps para proteção, pois oferece menos risco. Como
opção para novos investimentos, o especialista do Banco do Brasilapresentou os fundos BB
Ações Abro, que pode comprar até 20% de BDR, o BB Ações Bolsa Americana que
acompanha o S&P 500 Multimercado, o fundo BB Ações ESG que tem variação cambial,
mas que contemplam empresas que se preocupam com impactos ambientais, assunto que
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atualmente está na pauta do Governo dos EUA. Também citou o BB Ações Globais Ativo
que não tem \ ariação cambial. Finalizada as apresentações dos produtos. o Sr. Anderson
questionou sobre o reflexo na economia devido a possível quarta onda da COVID-19 na
Rússia. O Sr. Wladimir comentou que não se trata de um país de peso na economia mundial,
e o risco de novo lockdown na Europa é quase zero devido a vacinação em massa. E que por
esse mesmo motivo, não vê muitos problemas relacionados a pandemia nas demais potências
mundiais. Após os esclarecimentos, o Sr. Erich agradeceu a participação dos representantes
do Banco do Brasil, e os membros do Comitê de Investimentos passaram à segunda etapa da
reunião. A Sra. Roseane comentou que foram realizadas todas realocações definidas na
reunião do início do mês. Porém, informou que por equívoco próprio, a aplicação definida
para o fundo BB Previdenciário RF Perfil foi realizada em duas datas distintas, pois a
primeira aplicação no dia 13 foi efetuada com valor ]nenor, sendo posteriormente
complementada no dia 18 do corrente mês. Considerando as grandes variações e incertezas
no mercado financeiro na segunda quinzena de outubro, bem como as realocações realizadas
na carteira do Ameriprev recentemente, os membros do Comitê de Investimentos decidiram
por unanimidade em não definir qualquer alteração no momento e aguardar um cenário mais
claro para posteriores decisões. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às
dezesseis horas e dez minutos. A presente ata foi lavrada por mim, Roseane Martins
Madureira Ferreira, e assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados.

1. EJ:i(:KHàltzIJunior

2. Roseâllit-b,í©tí$s Màdureira Ferreira

Anderson :rreira

"'üfq"

Avenida São Jerõnimo n' 309 - Jardim Bela Vista - CEP: 13471-200 - AN'IERICANA - S.P
cone: (19) 3405.6951

site: www.amei !plvv:çenl:b. -- e-mail: contato@ameriprev.com.br 2/2


