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Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 06/2020 – Reunião Extraordinária de 06 de abril de 2020 

 

Aos 06 dias do mês de abril de 2020, às 11:00 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 o Sr. Paulo Bicudo e, ainda, as convidadas Valéria da Silva Catani (assessora) e Silvia 

Leite Feres (Chefe de Gabinete). Em virtude da quarentena decretada em decorrência do COVID 

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

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

Kiara. Ordem do dia: 1) Participação na videoconferência com o CEO da AZ Quest 

Investimentos, Sr. Walter Maciel. 2) Decidir pela realocação de recursos previdenciários que não 

foram direcionados para o fundo do BTG, conforme decisão anterior. 3) Assuntos Gerais. 1) 

PARTICIPAÇÃO EM VIDEOCONFERÊNCIA: O Comitê participou desta videoconferência com o 

intuito de conhecer a visão dos gestores de fundos e especialistas do mercado financeiro, diante 

dos recentes desdobramentos relacionados à pandemia e os impactos macroeconômicos. O 

Comitê considera importante essas reuniões para buscar conhecimentos que fundamente suas 

ações na gestão dos recursos previdenciários, mantendo a disciplina nos processos de 

investimentos e rigoroso controle de risco e liquidez, sempre com transparência e diligência. O 

gestor Walter Maciel explanou sua visão acerca da crise do Coronavírus e como isso atingiu os 

mercados de forma impactante, em especial, o mercado de crédito privado. Os principais reflexos 

foram o aumento de volatilidade e a queda nos preços dos papéis. E, diante desse cenário, 

também os fundos de investimentos da carteira do ITUPREV apresentaram performance negativa, 

bastante abaixo do seu padrão histórico, o que impactou na rentabilidade acumulada no primeiro 

trimestre deste ano, exigindo ações estratégias por parte da equipe gestora que ajude a 

atravessar essa crise com serenidade e muita responsabilidade. DELIBERAÇÕES: 2) 

REALOCAÇÃO DOS RECURSOS: Na reunião anterior, o Comitê havia decidido pelo aporte no 

valor de R$ 10 milhões no novo fundo BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento em 

Infraestrutura RF. Porém, após captação, o patrimônio líquido deste fundo alcançou o valor total 

de R$ 125 milhões, o que impactou no limite máximo de alocação permitido para o ITUPREV, 

reduzindo o valor de R$ 10 milhões para R$ 6,25 milhões. Aportar mais que isso, resultaria em 

desenquadramento no Artigo 14º da Res. 3.922, que prevê participação máxima de 5% do RPPS 

no patrimônio de um único fundo desta categoria. Com isso, dos R$ 10 milhões iniciais, restou 

direcionar o valor de, aproximadamente, R$ 4 milhões. O Comitê seguiu com a análise da carteira, 

examinando as rentabilidades e os possíveis fundos que poderiam receber os recursos. O fundo 

MS Global Opportunities, não obstante a volatilidade, vem entregando bons resultados no ano e, 

na opinião do Comitê, representa uma opção de investimento, já que existe a intenção de 

aproveitar as janelas de oportunidade que surgirem no atual cenário. O aumento da exposição em 

produtos de renda variável faz parte das ações propostas para este momento, aliada à escolha 

criteriosa de bons produtos e de gestores que apresentem resultados consistentes nesse 

momento adverso da economia. Foi analisado, também, o comportamento dos fundos 

multimercados e os produtos disponíveis na carteira estão com rentabilidades abaixo da meta 

atuarial e sem perspectiva de mudança nesse quadro. Por outro lado, em consequência da queda 

nas rentabilidades, alguns fundos da carteira tiveram redução de participação e ficaram com saldo 
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abaixo de R$ 10 milhões, o que abre a possibilidade de adquirir papéis que estão abaixo do seu 

valor real. Finalizando as análises, o Comitê optou por direcionar o valor de R$ 4 milhões para o 

fundo BTG Pactual Absoluto Institucional, por estar apresentando os melhores resultados nesse 

momento, e com perspectivas de valorizar nos próximos meses, à medida que a economia 

brasileira voltar a dar sinais de recuperação. 3) ASSUNTOS GERAIS: O Presidente informou que, 

em reunião com a Prefeitura foi sinalizado uma possível ausência no repasse das contribuições 

previdenciárias da parte patronal, a partir da competência do mês de março, e que esta ação se 

faz necessária em razão da redução na arrecadação no município nesse período da pandemia. 

Luiz Carlos complementou que o repasse das contribuições da parte dos servidores (11%) será 

feito normalmente e esse valor é suficiente para cobrir as folhas de pagamentos de benefícios e o 

custeio do Instituto, mas que o ITUPREV seguirá monitorando para evitar que situação prejudique 

o município e/ou o fundo previdenciário. 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. 
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