
 

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 08/2020 – Reunião Ordinária de 15 de maio de 2020 

Aos 15 dias do mês de maio 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 105 de 

26 de março de 2020, as Sras. Kiara Farias, Marinete Barbierato e os Srs. Clovis Arruda e Daniel 

Aparecido de Paiva. 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 a Ata de nº 05 de 17/04/2020 e as APR’s correspondentes; 2) Análise do Cenário 

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

Orçamentária; 5) Credenciamento de novos fundos; 6) Decidir pela alocação de recursos previdenciários 

que estão disponíveis no mês. Deliberações: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA E DAS APR’s: Foi lida e 

homologada a Ata de nº 07, 05 e em seguida os membros do Comitê analisaram as APR’s de nºs 38 a 

46 de 2020; 2) CENÁRIO MACROECONÔMICO: A reunião teve início com a leitura do material 

elaborado pela consultoria financeira que traz os principais acontecimentos do mês no mercado 

financeiro, tanto no cenário global como no doméstico. O texto aborda que as atenções continuam todas 

voltadas para o surto de Covid-19 e para o receio de uma possível “segunda onda” de contágio. Embora 

alguns países da Europa comecem a dar sinais de controle e estarem se preparando para a abertura 

gradual da economia, no Brasil a medida mais efetiva para conter o contágio ainda é o isolamento social 

da população e o fechamento das atividades não essenciais. Segundo à análise da consultoria, esses 

fatos, alinhado à capacidade do sistema de saúde de atender as pessoas infectadas, o impacto fiscal 

das medidas dos governos para tentar não desacelerar a economia e manter auxílios para as populações 

desamparadas e o impacto nas receitas dos governos com a diminuição da arrecadação levou pânico 

aos mercados (Renda Fixa e Variável), pois os investidores não conseguem “prever” o tamanho do 

problema que está sendo gerado. A equipe gestora do Instituto segue monitorando os efeitos deste 

cenário na rentabilidade dos ativos da carteira do ITUPREV e buscando fundamentos sólidos para a 

tomada de decisão. O Boletim Focus de 08/05, que traz previsão de inflação, câmbio, PIB e juros para 

o ano corrente e para os próximos 3 anos, continua refletindo a queda acentuada da economia como 

um todo. Inflação baixa de 1,76%, PIB com projeção de queda -4,11% e taxa de juros de 2,5%, com 

sinais claros de tendência para novas baixas nas próximas reuniões do COPOM. 3) ANÁLISE DA 

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: Os investimentos que compõem a carteira do ITUPREV tiveram 

melhora significativa em sua performance, recuperando, em parte, o impacto negativo na rentabilidade 

geral nos meses de fevereiro e mais intensamente em março, mês em que os investimentos mais 

sofreram influência da pandemia. Em abril, a carteira do Instituto fechou com rentabilidade positiva de 

3,35%, frente a uma meta de 0,22%. Nos últimos 36 meses, é possível verificar que o resultado também 

aponta uma rentabilidade positiva de 37,10%, enquanto a meta no mesmo período ficou em 28,41%, 

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. O Patrimônio Líquido do 

Instituto fechou em R$ 464.386.006,00 (incluindo os imóveis), correspondentes a uma evolução de 

6,38% em relação ao final de 2019, enquanto a rentabilidade acumulada, em valores nominais, 

corresponde a R$ 27.833.699,00. A carteira fechou com 66,14% em ativos de renda fixa e 33,66% na 

categoria de renda variável, ressaltando que para o total da renda variável foi considerada a soma dos 

valores alocados nos Artigos 8º e 9º da Res. 3.922. 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$ 31.337.660,00 

em abril e o previsto era de R$ 20.277.982,33. O total de Despesas Orçamentárias foi de R$ 

6.165.685,38, quando o previsto era de R$ 6.905.200,67, 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 até abril 

contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R$ 25.171.975,11. 5) CREDENCIAMENTO DE 

NOVOS FUNDOS: A Diretoria apresentou os Processos de Credenciamentos dos fundos BTG Pactual 

Tesouro SELIC FI RF e FICFI CAIXA BRASIL Renda Fixa Ativa LP, compostos pelos Regulamentos, 

Lâminas, QDD’s e Pareceres da Consultoria Financeira. Após explanação sobre as principais 

características dos novos produtos, os fundos apresentados foram considerados aptos para receber 

recursos do ITUPREV. 6) ALOCAÇÃO DOS RECURSOS: O total de recursos novos, nesse mês, 

somam cerca de R$ 580 mil no fundo previdenciário e R$ 180 mil no fundo da taxa de administração. 

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 e/ou pagamento de benefícios, tendo em vista a ausência de repasses das contribuições 

previdenciárias. O fundo escolhido para receber os aportes foi o Caixa Brasil Ativa FIC RF LP, por 

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

movimentos do mercado. Além do direcionamento dos recursos novos, o Comitê tomou ciência do 

Resgate Total dos valores alocados no BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento em 

Infraestrutura RF e o imediato redirecionamento dos recursos (cerca de R$ 3 milhões) para o fundo 

BTG Pactual Tesouro Selic. Esta movimentação será temporária, com posterior recompra das cotas, 

assim que o administrador promover os ajustes necessários junto à CVM, a fim de atender à 

regulamentação aplicável. 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 17h00. 
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