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Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 07/2020 – Reunião Ordinária de 17 de abril de 2020 

Aos 17 dias do mês de abril de 2020, às 14h00, 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. Em virtude da quarentena decretada em decorrência do COVID 19, a reunião foi efetuada 

com os membros presentes e, também, remotamente através do aplicativo Teams. A reunião foi 

presidida pelo Superintendente, Luiz Carlos Brenha e secretariada pela Sra. Kiara. Ordem do dia: 1) 

Homologar as Atas de nº 04 de 18/03, nº 05 de 27/03 e nº 06 de 06/04/2020  e as APR’s correspondentes; 

2) Análise do Cenário Macroeconômico; 3) Análise da Carteira de Investimentos; 4) Apresentação da 

Evolução da Execução Orçamentária; 5) Decidir pela alocação de recursos previdenciários que estão 

disponíveis no mês; 6) Assuntos Gerais. Deliberações: 1) HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS E DAS APR’s: 

Foram lidas e homologadas as Atas de nºs 04, 05 e 06 e em seguida os membros do Comitê analisaram 

as APR’s de nºs 30 a 37 de 2020; 2) CENÁRIO MACROECONÔMICO: A reunião iniciou com as 

atualizações da situação atual nos países, no que diz respeito às medidas adotadas nesse período de 

pandemia e seus principais impactos no mercado de ações e na curva de juros. O Boletim Focus de 

09/04, que traz previsão de inflação, câmbio, PIB e juros para o ano corrente e para os próximos 3 anos, 

já traz o reflexo da queda acentuada da economia como um todo. Inflação baixa, tendo vindo em março 

menor do que a esperada pelo mercado, PIB projetado para uma diminuição de -1,96% e, para a taxa 

de juros, devido aos dados projetados de inflação e PIB, o consenso do mercado aponta que o Banco 

Central poderá cortar mais 50 bps até o fim de 2020. Ainda de acordo com o Boletim Focus, a estimativa 

da taxa SELIC para dezembro/ 2020 está em 3,25% a.a. e para dezembro/2021 o consenso de mercado 

projeta um aumento da taxa SELIC, com fechamento em 4,50% a.a. Tempos difíceis como este exigem 

monitoramento constante e ações pautadas em fundamentos sólidos e o Comitê segue acompanhando. 

3) ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: Os investimentos acompanharam a performance 

dos papéis que sofreram forte desvalorização, impactando negativamente na rentabilidade geral da 

carteira do ITUPEV em março. Houve um distanciamento da meta atuarial, mas a diversificação, que 

distribui os recursos entre as diversas estratégias existentes, demonstra que o momento é de 

enfrentamento de risco sistêmico, com desdobramentos a nível global. Em março, a carteira do Instituto 

fechou com rentabilidade negativa de -8,49%, frente a uma meta de 0,67%. Embora o resultado do mês 

tenha refletido o grande impacto que a pandemia ocasionou no mercado econômico mundial, ao analisar 

a carteira do ITUPREV nos últimos 36 meses, é possível verificar que o resultado aponta uma 

rentabilidade positiva de +32,66%, enquanto a meta no mesmo período ficou em 28,13%, demonstrando 

a importância de conduzir a gestão dos investimentos do RPPS de forma consistente e sustentável no 

longo prazo. Quanto aos enquadramentos, a carteira fechou regular em todos os artigos da Res. 3.922; 

também foi demonstrado que os percentuais de alocação em um único fundo não ultrapassam 9%, 

apontando uma favorável diversificação e, quanto à regra que limita a participação do Instituto no 

patrimônio dos fundos, a carteira também permanece regular, com exceção do apontamento para o 

fundo MS Global Opportunity, que vem sendo justificado pois, é um FIC 100% composto por cotas do 

fundo master, e para casos como este, o PL a ser considerado poderá ser o do fundo original e não o 

PL do fundo no Brasil. Dando sequência à análise da carteira, o Patrimônio Líquido do Instituto fechou 

em R$ 450.696.329,00 (incluindo os imóveis), correspondentes a uma evolução de 3,2% em relação ao 

final de 2019, enquanto a rentabilidade acumulada, em valores nominais, corresponde a R$ 

14.144.023,00. A carteira fechou com 69,4% em ativos de renda fixa e 30,6% na categoria de renda 

variável. 4) EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A diretoria apresentou o andamento da 

execução orçamentária, demonstrando o previsto e o realizado para as receitas e despesas do Instituto. 

O ingresso de Receitas Correntes totalizou R$ 4.339.599,26 em março e o previsto era de R$ 
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5.069.495,58, e o total de Despesas Orçamentárias foi de R$ 1.632.489,19, quando o previsto era de 

R$ 1.726.300,17, ficando demonstrado, portanto, um resultado superavitário nas despesas. Por parte 

das receitas, essas ficaram abaixo das previstas para o mês, em razão da falta de repasse da 

contribuição previdenciária da parte Patronal, pela Prefeitura. Porém, no acumulado do ano, a situação 

permanece superavitária. A relação entre Receitas e Despesas do mês de março contabilizou uma sobra 

orçamentária da ordem de R$ 2.707.110,07, sendo que, cerca de 90% desse valor foi direcionado para 

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

RECURSOS: O total de recursos novos, nesse mês, somam cerca de R$ 3,5 milhões no fundo 

previdenciário. Após discussão, o Comitê é de opinião unânime que se deve direcionar a totalidade para 

a categoria de renda fixa, em razão da manutenção de liquidez de parte dos recursos, para fazer frente 

às necessidades emergenciais como chamada de capital de fundos estruturados e/ou pagamento de 

benefícios, tendo em vista a possibilidade de ausência de repasses das contribuições previdenciárias, 

considerando o momento atual de pandemia e as ações adotadas pelo poder público municipal. O fundo 

escolhido para receber o aporte no valor de R$ 3,5 milhões foi o Caixa Brasil Gestão Estratégica, por 

possuir flexibilidade na gestão, podendo ser mais direcional e mais assertivo em acompanhar os 

movimentos do mercado.  O Comitê deliberou, ainda, pelo resgate parcial do valor equivalente ao 

rendimento apurado no fundo MS Global Opportunity desde o aporte inicial, que totaliza R$ 3 milhões, 

aproximadamente, mantendo o valor principal investido e apropriando o ganho do período. A sugestão 

é manter esses recursos em renda variável, porém, em investimentos na bolsa local, uma vez que é 

descorrelacionado do investimento no exterior. O fundo escolhido foi o BTG Pactual Absoluto 

Institucional, pela melhor relação risco X retorno, quando comparado com outros fundos da carteira; 6) 

ASSUNTOS GERAIS: O Presidente comunicou a todos que a decisão tomada pela Prefeitura de não 

repassar as contribuições da parte patronal se concretizou a partir do mês de março e reforçou que 

Instituto segue acompanhando as orientações da Secretaria de Previdência e dos órgãos fiscalizadores, 

a fim de que essas ações contingenciais não impliquem em prejuízo para o fundo previdenciário. Em 

relação à alteração de alíquota de contribuição dos servidores para 14%, o Presidente atualizou a todos 

que a Prefeitura aplicará o desconto a partir da folha do mês de abril, retroativo ao mês de março deste 

ano. 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 13h00. 

 

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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