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Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 05/2020 – Reunião Extraordinária de 27 de março de 2020 

 

Aos 27 dias do mês de março de 2020, às 10:00 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 e Zélia Mª Pereira e, ainda, as 

convidadas Valéria da Silva Catani (assessora) e Silvia Leite Feres (Chefe de Gabinete). O Sr. Paulo 

Nunes Bicudo não esteve presente e não justificou a sua falta. Em virtude da quarentena decretada em 

decorrência do COVID 19, a reunião foi efetuada com os membros presentes e remotamente através 

do aplicativo Skype. Foi presidida pelo Superintendente, Sr. Luiz Carlos e secretariada pela Sra. Kiara. 

Ordem do dia: 1) Avaliar o processo de credenciamento do novo fundo apresentado pelo BTG Pactual 

2) Decidir pela realocação de recursos previdenciários. DELIBERAÇÕES: 1) CREDENCIAMENTO DO 

FUNDO: A Diretoria apresentou o Processo de Credenciamento do fundo BTG Pactual Infra-B Fundo 

Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, composto pelo Regulamento, Lâmina, QDD e 

Parecer da Consultoria Financeira, além de explanar sobre as principais características do novo 

produto. O fundo busca aproveitar o mercado de crédito que está passando por uma crise 

momentânea de liquidez, devido os impactos do COVID-19 e o gestor enxerga que existem excelentes 

oportunidades a serem capturadas por agentes bem capitalizados. A estratégia visa adquirir 

debêntures de infraestrutura de emissores com perfil de crédito robusto, que estejam com taxas 

atrativas e que: a) sejam ativos marcados na curva; b) ativos com retorno mínimo de IPCA + 6,00%; c) 

possuam Rating mínimo AA- (local). O prazo de investimento é de 4 anos e está enquadrado no Art. 7º 

VII “c” da Res. 3.922. O Comitê analisou os documentos apresentados, constatou que tanto o 

Administrador como o Gestor do fundo fazem parte da relação de instituições credenciadas pelo 

ITUPREV, avaliou os riscos e considera que os principais, que são o risco de crédito e o risco de 

liquidez, estão mitigados através distribuição dos percentuais de participação de cada debênture na 

carteira e, por fim, o considerou apto, além de considerar uma boa opção para receber recursos do 

ITUPREV, nesse momento 2) ALOCAÇÃO DOS RECURSOS: O Comitê, após avaliação da carteira 

de investimentos do Instituto, constatou que o momento ainda requer cautela, dado que os 

investimentos estão sofrendo grande volatilidade. Porém, entende que as oportunidades que surgem 

em cenários adversos como esse devem ser aproveitados para capturar ganhos nos médio e longo 

prazos. Diante disso, os membros aprovaram o resgate total dos recursos que estão alocados no 

fundo Icatu Vanguarda Inflação Curta, cerca de R$ 10 milhões, por ser um fundo que está sofrendo 

desvalorização em escala bem menor, quando comparado aos outros da carteira, além de ser o que 

possui maior liquidez (D1). O objetivo é potencializar os ganhos, apostando em estratégia que garante 

a Meta Atuarial. Desta forma, o Comitê é de opinião unânime que os recursos provenientes deste 

resgate sejam direcionados para o fundo BTG Pactual Infra-B Fundo de Infraestrutura RF.  
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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 12h00. 

 
 

Assinaturas: 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
Teresa Cristina Peixoto Zélia Maria Pereira 
 Membro 
 
 
 

Membro 

  
_____________________________ _____________________________ 
Kiara Farias Berni Luiz Carlos Brenha 
Secretária 
 
 
 
 

Presidente 

Convidadas: 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
Silvia Leite Feres Valéria da Silva Catani 
Chefe de Gabinete Assessora 
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