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Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 02/2020 – Reunião Ordinária de 17 de janeiro de 2020 

Aos 17 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, Zélia Maria Pereira e Teresa Cristina Peixoto e o Sr. Paulo 

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

Kiara. Ordem do dia: 1) Homologar as Atas de nºs 014 de 17/12/2019 e 01 de 06/01/2020 e as APR’s 

correspondentes; 2) Decidir pela alocação de recursos previdenciários que estão disponíveis este mês; 

3) Analisar e decidir pelas realocações; 4) Definição do Calendário de Reuniões Ordinárias de 2020. 

Considerações Iniciais: O Boletim Focus de 10/01 foi o ponto de partida para iniciar as discussões 

sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de dezembro. Ele aponta que a inflação fechou 

em 3,58%, confirmando as expectativas de “tempos melhores”, a taxa Selic permanece em 4,5%, sendo 

projetada para até 6,5% para os próximos anos e o PIB está projetado em 2,5%, o que demonstra um 

leve crescimento, já dando sinais de recuperação da economia doméstica. A carteira do Instituto fechou 

com rentabilidade positiva de +2,98%, fechando o acumulado do ano em 19,04%, frente a uma meta de 

10,78%. O resultado do ITUPREV em 2019 alcançou 14% de rentabilidade acima da inflação, o que 

representa um ganho considerável para a sua saúde financeira, visto que o esperado era uma 

rentabilidade final que superasse a inflação em 6%. O Patrimônio Líquido do Instituto fechou o ano em 

R$ 436.552.307,00 (incluindo os imóveis), correspondentes a uma evolução de 34% em 2019. A 

rentabilidade acumulada, em valores nominais, corresponde a R$ 109.899.189,00. A carteira fechou com 

67,9% em renda fixa e 32,1% em renda variável. A diretoria apresentou, ainda, aos membros do Comitê, 

o andamento em relação à execução do orçamento neste mês. O ingresso de Receitas Correntes 

totalizou R$ 5.307.923,66 e o total de Despesas Orçamentárias foi de R$ 2.035.988,30, contabilizando 

uma sobra orçamentária da ordem de R$ 3.271.935,36. Deliberações: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA E 

DAS APR’s: Foram lidas, homologadas e assinadas as Atas de nºs 014 de 17/12/2019 e 01 de 

06/01/2020 e em seguida os membros do Comitê analisaram todas as APR’s, tendo sido apresentadas 

as APR’s de nºs 169 a 177 de 2019 e a APR de nº 01 de 2020; 2) ALOCAÇÃO DOS RECURSOS: Neste 

mês, o total de recursos novos somam cerca de R$ 7,1 milhões no fundo previdenciário que, após 

análises, o Comitê é de opinião unânime que se deve direcionar para a categoria de renda variável, para 

o fundo MS Global Opportunities Advisory FIC FIA Investimento no Exterior que foi credenciado e 

aprovado para receber recursos por ter se destacado nos resultados. Com este aporte, a exposição da 

carteira em ativos no exterior se aproxima de 4%, refletindo a aposta da equipe gestora na estratégia de 

crescimento da economia global. 3) ANALISAR E DECIDIR EVENTUAIS REALOCAÇÕES: Em linha 

com as ações que vem sendo adotadas pelo Comitê, foram deliberados os resgates de todos os recursos 

que estão alocados em fundos IMA-B 5+ e por decisão unânime foi aprovada redistribuição dos recursos 

para fundos IMA-B e IMA-B5, escolhidos pelo critério de boa gestão e consistência nos resultados, da  
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seguinte forma: a) Para o resgate dos recursos do fundo BB Previdenciário IMA-B5+ da taxa de 

administração, direcionar o valor total para o fundo BB Previdenciário IMA-B, já credenciado; b) Para 

os recursos do fundo BTG Tesouro IPCA Longo, direcionar o valor total para o fundo credenciado BTG 

PACTUAL FICFI RF INFLATION; c) Para o resgate dos recursos  que estão alocados no Icatu 

Vanguarda Inflação Longa, direcionar o valor total para o Icatu Vanguarda Inflação Curta; d) Ainda 

para os recursos resgatados do fundo BB Previdenciário IMA-B 5+ do fundo previdenciário, cerca de 

R$ 15 milhões, foram deliberadas as seguintes realocações: R$ 2 milhões para o próprio Banco do 

Brasil, no fundo BB Previdenciário IMA-B, R$ 4 milhões para o fundo BTG PACTUAL FICFI RF 

INFLATION, R$ 4 milhões para BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA, R$ 4 milhões para Western 

Asset IMA-B ATIVO e, ainda, R$ 1 milhão para o fundo Icatu Vanguarda Inflação Curta. 4) 

DEFINIÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS PARA 2020: O Comitê definiu o 

calendário de reuniões ordinárias para este ano, o qual será divulgado no site do ITUPREV para que os 

interessados tenham acesso. Desta forma, as datas ficaram assim estabelecidas: 17/01, 19/02, 18/03, 

16/04, 15/05, 17/06, 16/07, 19/08, 16/09, 16/10, 18/11, 16/12, sempre às 14 horas. 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 18h00. 

 

Assinaturas: 
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Membro 
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Membro 
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Kiara Farias Berni Luiz Carlos Brenha 
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