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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

 

 

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 01/2020 – Reunião Extraordinária de 06 de janeiro de 2020 

 

Aos 06 dias do mês de janeiro de 2020, às 14:00 h, na cidade de Itu. Presentes os membros do 

Comitê de Investimentos do ITUPREV, Sr. Luiz Carlos Brenha e os nomeados pela Portaria ITUPREV 

nº 113 de 24 de abril de 2018, as Sras. Kiara Berni, Teresa Cristina Peixoto, Zélia Mª Pereira e o Sr. 

Paulo Nunes Bicudo. A reunião foi presidida pelo Superintendente, Sr. Luiz Carlos e secretariada pela 

Sra. Kiara. Ordem do dia: 1) Decidir pela alocação de recursos previdenciários provenientes de 

cupons de juros de títulos públicos federais, cerca de R$ 2,95 milhões. A primeira opção a ser 

discutida, foi a de manter esses recursos em renda fixa, já que os recursos são oriundos dessa 

categoria. Para esse caso, a melhor opção seria direcionar para o fundo IMA B que estiver com melhor 

rentabilidade na carteira, a fim de seguir a linha de decisões adotadas pelo Comitê para renda fixa; a 

segunda opção é direcionar para renda variável para o fundo multimercado do Votorantim. É um fundo 

que bate meta e está com saldo abaixo de 10 milhões, que foi o valor mínimo de saldo em um fundo, 

determinado anteriormente pelo Comitê. Além disso, como foi feito um resgate de R$ 5 milhões nessa 

categoria, essa seria uma forma de restituir parte do valor resgatado e rentabilizar no melhor momento 

para a renda variável, sem o risco de desenquadrar, já que o Art. 8º II “a” está com o limite máximo 

permitido tomado. E a terceira opção seria por direcionar para o fundo da XP MS Global que investe 

em ações no exterior. Esse fundo também vem vindo muito bem e aumentar exposição nele não 

comprometeria o limite em renda variável. O Comitê, após avaliação das propostas, em sua maioria, 

optou pela segunda proposta, de direcionar o valor de R$ 2,5 milhões para o fundo 

VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI. O Sr. Paulo não concorda com a decisão e indica 

que o valor seja direcionado para o fundo XP MS Global que investe em ações no exterior, por 

entender que se trata da melhor opção no momento. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais 

havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo 

fazer uso da palavra os trabalhos foram encerrados pelo Presidente. A presente Ata será lavrada, a 

qual após lida e, se aprovada, será assinada pelos membros na próxima reunião. Nada mais havendo 

a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião às 17h00. 
 
 

Assinaturas: 

 

_____________________________ _____________________________ 
Teresa Cristina Peixoto Paulo Nunes Bicudo 
Membro Membro 

_____________________________ _____________________________ 
Zélia Maria Pereira Valéria Catani 
Membro Assessora 

_____________________________ _____________________________ 
Kiara Farias Berni Luiz Carlos Brenha 
Secretária Presidente 
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