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Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 03/2020 – Reunião Ordinária de 19 de fevereiro de 2020 

Aos 19 dias do mês de fevereiro 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 a Ata de nº 02 de 17/01/2020 e as APR’s correspondentes; 2) Avaliar novos fundos 

de investimentos; 3) Decidir pela alocação de recursos previdenciários que estão disponíveis no mês; 4) 

Alteração da data da Reunião Ordinária do mês de abril de 2020. Considerações Iniciais: O Relatório 

Macroeconômico do mês de fevereiro, contendo a visão da consultoria financeira do ITUPREV, traz as 

principais informações e acontecimentos que marcaram o mês e é, comumente, utilizado pelo Comitê como 

material de apoio, auxiliando na tomada de decisão e acompanhamento da situação econômica atual. 

Segundo ele,  as principais preocupações que impactam o mercado financeiro atualmente são: 1- A 

possibilidade do surto chinês virar uma epidemia global, afetando a população de vários países; e 2- O 

impacto que esse surto chinês irá causar na economia global, seja pelo aumento da aversão a risco, seja 

pela interrupção das cadeias de produção global, dado que a China é o maior país exportador de 

manufaturados e eletrônicos. Os efeitos desse surto já são sentidos nos mercados globais, com o aumento 

da volatilidade dos ativos financeiros e a desvalorização das moedas locais frente ao dólar. O Boletim Focus 

de 14/02 aponta que a inflação fechou em 3,22%, menor que a esperada pelo mercado, a taxa Selic tem 

previsão de baixar para 4,25% e o PIB está projetando um crescimento de 2,23%. Diante dessas 

perspectivas, a equipe gestora aumentou seu estado de alerta para vigiar os desdobramentos da 

disseminação do COVID-19 e reavaliar as estratégias de alocação, se e quando for necessário.  Em janeiro, 

a carteira do Instituto fechou com rentabilidade positiva de +1,31%, frente a uma meta de 0,68%. O 

Patrimônio Líquido do Instituto fechou o ano em R$ 485.837.507,00 (incluindo os imóveis), correspondentes 

a uma evolução de 11% em relação ao final de 2019, enquanto a rentabilidade do mês, em valores 

nominais, corresponde a R$ 49.285.201,00. A carteira fechou com 65,6% em ativos de renda fixa e 34,4% 

na categoria de renda variável, o que demonstrou o equilíbrio e o enquadramento quanto aos limites 

permitidos por categoria. Dando sequência à análise do enquadramento da carteira, foram apresentados os 

saldos por fundo e por participação do Instituto no PL de cada fundo, a fim demonstrar o cumprimento das 

normas, no que diz respeito às regras da Res. 3.922. Nesta análise ficou demonstrado, ainda, que a carteira 

se mantém equilibrada, evitando a concentração de recursos em algum gestor ou ativo, prezando pela 

diversificação. Com base nas análises efetuadas, o Comitê é de opinião unânime de que o Relatório 

Analítico dos Investimentos apresentado está de acordo com as normas legais, aderente à Política de 

Investimentos e reflete adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 

Instituto em 31/01/2020. A diretoria apresentou, ainda, aos membros do Comitê, o andamento da execução 

orçamentária, que tem como objetivo demonstrar o que foi previsto e o realizado das receitas e despesas do 

Instituto. O ingresso de Receitas Correntes totalizou R$ 10.797.714,82 em janeiro e o previsto era de R$ 

5.069.495,58, e o total de Despesas Orçamentárias foi de R$ 1.404.636,85, quando o previsto era de R$ 

1.726.300,17, ficando demonstrado que o resultado foi superavitário, tanto por parte das receitas, que 

superaram as estimativas, quanto por parte das despesas que ficaram abaixo das fixadas para o mês . A 
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relação entre Receitas e Despesas do mês de janeiro contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R$ 

9.393.077,97, sendo que, cerca de 75% desse valor foi redirecionado para fundos de investimentos e cerca 

de 15% provisionado para as despesas de fevereiro. Deliberações: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA E DAS 

APR’s: Foi lida, homologada e assinada a Ata de nº 02 de 17/01/2020 e em seguida os membros do Comitê 

analisaram todas as APR’s, tendo sido apresentadas as APR’s de nºs 02 a 07 de 2020; 2) AVALIAR 

NOVOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS: a Diretoria apresentou os processos de credenciamento dos 

fundos BTG Pactual Economia Real e o AZ Quest Small Mid Cap RPPS FIC FIA, compostos pelo 

regulamento, lâmina, QDD e parecer da consultoria financeira. O Comitê analisou os processos 

apresentados e os considerou regulares, aptos para receber recursos do ITUPREV; 3) ALOCAÇÃO DOS 

RECURSOS: Neste mês, o total de recursos novos somam cerca de R$ 4,5 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 por estar se 

destacando nos resultados e por ser um produto descorrelacionado dos índices brasileiros, o que faz com 

que o resultado da carteira de ativos de maior risco não dependa exclusivamente dos humores dos 

mercados locais. Com este aporte, a exposição da carteira em ativos no exterior se aproxima de 4,5%, 

refletindo a aposta da equipe gestora na estratégia de crescimento da economia global. Para finalizar, ainda 

foi aprovado o aporte de R$ 800 mil dos recursos da taxa de administração disponíveis para alocação para 

o fundo BB IMA-B, por ter rentabilidade compatível com a meta atuarial, além de manter a liquidez dos 

recursos destinados para o custeio do Instituto 4) ALTERAÇÃO DA DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 

ABRIL: Em razão da realização do 16º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM que acontecerá 

nos dias 14, 15 e 16/04, se fez necessária a alteração da data da reunião de abril, previamente definida no 

calendário anual para o dia 16/04. O Comitê definiu que a reunião de abril acontecerá no dia 17/04, no 

mesmo horário. 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. 
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Membro 
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___________________________ _____________________________ _____________________________ 
Kiara Farias Berni Luiz Carlos Brenha Valéria Catani 
Secretária Presidente Assessora 
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