
 

Avenida Antônio Gazzola, 1001 - 9º andar – Sala 4 A/B – Jardim Corazza – Cep 13301-245 – Itu – SP 
Site: www.ituprev.sp.gov.br   -  Telefone: (11) 2715-9300 

 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

 

 

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 04/2020 – Reunião Ordinária de 18 de março de 2020 

Aos 18 dias do mês de março de 2020, às 09h00, 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 Farias, 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 03 de 19/02/2020 e as APR’s correspondentes; 2) 

Cenário Macroeconômico; 3) Análise da Carteira de Investimentos; 4) Evolução da Execução 

Orçamentária; 5) Decidir pela alocação de recursos previdenciários que estão disponíveis no mês. 

Deliberações: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA E DAS APR’s: Foi lida, homologada e assinada a Ata de 

nº 03 de 19/02/2020 e em seguida os membros do Comitê analisaram todas as APR’s, tendo sido 

apresentadas as APR’s de nºs 08 a 29 de 2020; 2) CENÁRIO MACROECONÔMICO: A reunião iniciou 

tendo como tema central os impactos do COVID-19 na economia local e global e as ações de estímulo 

que o governo está tomando como forma de conter uma recessão. Nos EUA, o FED reduziu a taxa de 

juros para algo entre 0 e 0,25% e o dólar bateu $5,20. Há quem defenda que os ativos em renda variável 

serão beneficiados e que a hora é de aumentar a exposição nos investimentos de maior risco, enquanto 

outros expõe preocupação com a grande desvalorização dos ativos nas bolsas e a tendência em 

acentuar essa queda, dificultando a recuperação. O Comitê analisa os diferentes pontos de vista 

apresentados pelos especialistas do mercado, porém segue acreditando que, embora considere a crise 

grave, não pode se perder de vista a gestão dos recursos previdenciários no longo prazo. A posição do 

colegiado se alinha mais à uma visão otimista e a equipe tende a acreditar que nos próximos meses 

haverá mais ações, como estímulos monetários e fiscais por parte dos Bancos Centrais e Tesouros 

Nacionais, linhas emergenciais de crédito para sustentar os setores mais atingidos pela crise, a exemplo 

das pequenas e médias empresas que venham enfrentar problemas de liquidez temporária, que os 

Governos podem postergar o pagamento de impostos para aliviar o caixa dessas empresas e que, 

passado o pico da contaminação, a atividade econômica deve retomar seus níveis de crescimento. O 

Boletim Focus de 13/03 aponta perspectiva de inflação de 3,10% e o PIB revisado para baixo, projetado 

em 1,68%. 3) ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: Em fevereiro, a carteira do Instituto 

fechou com rentabilidade negativa de -0,97%, frente a uma meta de 0,57%. Porém, analisando a carteira 

nos últimos 36 meses, é possível verificar que o resultado aponta uma rentabilidade positiva de +46,7%, 

enquanto a meta no mesmo período ficou em 28,9%, refletindo a importância de se analisar e gerir os 

investimentos do RPPS com visão de longo prazo. Em relação aos enquadramentos, a carteira está 

totalmente regular em todos os artigos da Res. 3.922. Quanto aos percentuais de alocação, foi 

demonstrado que os ativos não ultrapassam 8% de concentração em um único fundo, refletindo uma 

boa diversificação. Em relação à regra que limita a participação do Instituto no patrimônio dos fundos, a 

carteira também está enquadrada, merecendo, apenas um ponto de atenção: 1) para o fundo MS Global 

Opportunity, há de se considerar o PL do fundo original e não o PL do fundo do Brasil. Segundo a SPS, 

isso é permitido para os casos em que o FIC é 100% composto por cotas do “fundo-mãe”.  Dando 

sequência à análise da carteira, o Patrimônio Líquido do Instituto fechou em R$ 484.543.481,00 
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(incluindo os imóveis), correspondentes a uma evolução de 11% em relação ao final de 2019, enquanto 

a rentabilidade do mês, em valores nominais, correspondeu a R$ 47.991.174,00. A carteira fechou com 

65,9% em ativos de renda fixa e 34,1% na categoria de renda variável. 4) EXECUÇÃO DA EVOLUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: A diretoria apresentou, aos membros do Comitê, o andamento da execução 

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

do Instituto. O ingresso de Receitas Correntes totalizou R$ 14.168.394,39 em fevereiro e o previsto era 

de R$ 5.069.495,58, e o total de Despesas Orçamentárias foi de R$ 1.386.779,34, quando o previsto era 

de R$ 1.726.300,17, ficando demonstrado, mais uma vez, um resultado superavitário, tanto por parte 

das receitas, que superaram as estimativas, quanto por parte das despesas que ficaram abaixo das 

fixadas para o mês . A relação entre Receitas e Despesas do mês de fevereiro contabilizou uma sobra 

orçamentária da ordem de R$ 12.781.615,05, sendo que, cerca de 90% desse valor foi direcionado para 

fundos de investimentos e cerca de 10% provisionado para as despesas de março. 5) ALOCAÇÃO DOS 

RECURSOS: O total de recursos novos, nesse mês, somam cerca de R$ 2,35 milhões no fundo 

previdenciário. Após discussão, o Comitê é de opinião unânime que se deve direcionar 30% desse valor 

para a categoria de renda variável, como forma de manter a exposição atual e aguardar o mercado 

estabilizar. O fundo escolhido para receber o aporte no valor de R$ 700 mil foi o MS Global 

Opportunities Advisory FIC FIA Investimento no Exterior por ser o único produto descorrelacionado 

dos índices brasileiros, que tem tido quedas acentuadas na rentabilidade. O restante, cerca de R$ 1,65 

milhão foi decidido direcionar para a categoria de renda fixa, pela menor volatilidade. O fundo escolhido 

foi o Caixa Novo Brasil FIC RF REF IMA-B LP, que foi o fundo que menos sofreu com os atuais 

movimentos de queda dos ativos financeiros, em razão dos impactos do COVID-19. Para finalizar, ainda 

foi aprovado o aporte de R$ 90 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. 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: 

 

_____________________________ _____________________________ 
Teresa Cristina Peixoto Paulo Nunes Bicudo 
Membro 
 
 

Membro 

_____________________________ _____________________________ 
Zélia Maria Pereira Kiara Farias 
Membro Secretária 

_____________________________ _____________________________ 
Valéria Catani Luiz Carlos Brenha 
Assessora Presidente 
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