
 

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 09/2020 – Reunião Ordinária de 17 de junho de 2020 

Aos 17 dias do mês de junho 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 08 de 15/05/2020 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 08 e em seguida os membros do Comitê analisaram as APR’s de nºs 47 a 56 

de 2020; 2) CENÁRIO MACROECONÔMICO: Hoje é dia de reunião de COPOM e a previsão é que 

ocorra um corte de 0,75% na taxa Selic. Qualquer coisa diferente disso estará em desacordo com o 

consenso do mercado. O PIB está sendo, repetidas vezes, revisto e estimado em valores cada vez 

menores para o ano de 2020. No Boletim Focus do dia 12/06 a previsão ficou em -6,51%, aumentando 

ainda mais a variação negativa em relação ao mês anterior, enquanto a inflação segue estável. O pacote 

de estímulo está sendo importante para aquecer a economia, porém o pacote de ajuste fiscal, que será 

implementado posteriormente, será fundamental para manter as contas em situação equilibrada. A 

equipe econômica do governo brasileiro prevê fechar o ano com 95 a 100% do PIB de endividamento e 

suas ações têm lançado mão de estratégias que visam aproveitar a queda da Taxa Selic e alta do dólar 

para reduzir a dívida pública interna. No exterior, as medidas de flexibilização relativas à abertura 

gradativa da economia já trazem consequências negativas, dando sinais de aumento no número de 

casos de COVID, fazendo com que o governo reveja suas ações, sobretudo na China. A Europa também 

vem flexibilizando e acompanhando a curva de contágio, enquanto no Brasil essa curva segue com 

tendência crescente. Nesse cenário, a retomada da confiança dos investidores depende de notícias 

animadoras quanto ao controle e liberação de vacina para o COVID-19. 3) ANÁLISE DA CARTEIRA DE 

INVESTIMENTOS: Os investimentos que compõem a carteira do ITUPREV continuam apresentando 

performance de recuperação, tendo fechado em maio com rentabilidade positiva de 2,74%, frente a uma 

meta de 0,20%. Nos últimos 36 meses, o resultado aponta para uma rentabilidade anda mais positiva 

de 41,78%, enquanto a meta no mesmo período foi de 27,57%, demonstrando o quanto um ano atípico 

como este impacta na performance e na saúde financeira dos investimentos 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%, indicando a boa diversificação. 

A carteira também permanece regular quanto à regra que limita a participação do Instituto no patrimônio 

dos fundos. O Patrimônio Líquido do Instituto fechou em R$ 476.423.701,00 (incluindo os imóveis), 

correspondentes a uma evolução de 9,13% em relação ao final de 2019, enquanto a rentabilidade 

acumulada, em valores nominais, corresponde a R$ 39.871.395,00. A carteira fechou com 66,14% em 

ativos de renda fixa e 33,66% 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$ 34.108.758,00 em maio e o previsto era de R$ 25.347.477,92. O total de Despesas 

Orçamentárias foi de R$ 7.782.200,00, quando o previsto era de R$ 8.631.500,83, ficando demonstrado 

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, não obstante a falta de repasse da 

contribuição previdenciária da parte Patronal, pela Prefeitura e Câmara de Vereadores. A relação entre 



Receitas e Despesas até maio contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R$ 26.326.558,77. 5) 

CREDENCIAMENTO DE NOVOS FUNDOS: A Diretoria apresentou o Processo de atualização do 

credenciamento do fundo WA Us Index 500 FI Multimercado, composto pelo Regulamento, Lâmina e 

QDD. Como este fundo já fazia parte da relação de fundos credenciados, a atualização se deu em razão 

da alteração do administrador. O fundo apresentado foi considerado apto para receber recursos do 

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

de R$ 1,4 milhão no fundo previdenciário e R$ 200 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 tendência de baixa da taxa de juros que poderá trazer boas perspectivas de ganho. 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. B) O 

Comitê deliberou, ainda, pelo Resgate Total do fundo Caixa Gestão Estratégica (cerca de R$ 3,5 

milhões) e redirecionar para o mesmo fundo Caixa Brasil Ativa FIC RF LP. C) Referente, ainda, às 

movimentações, o Comitê reavaliou os recursos que estão alocados no fundo Caixa Alocação Macro 

MM e, de forma unânime, decidiu resgatar cerca de R$ 10 milhões para realocar em fundo Multimercado 

que possua estratégia mais vantajosa. O fundo escolhido foi o WA Us Index 500 FI Multimercado por 

possuir estratégia diferente do fundo da Caixa, que mais se assemelhava a um fundo de renda fixa. Este 

fundo da Western investe em bolsa americana, tendo como índice de referência o S&P 500. D) Aprovado 

por unanimidade também o resgate total dos recursos que estão alocados no MS Global Opportunity 

(cerca de R$ 26 milhões), a fim de apropriar o ganho expressivo apurado nesse fundo até o momento e, 

também, pelo motivo de o Comitê entender que o dólar pode começar a recuar e, assim, impactar 

negativamente na rentabilidade do MS Global. O redirecionamento dos R$ 36 milhões foi decidido com 

os votos da maioria, para dividir o saldo em cerca de 30% para renda variável, a fim de manter a 

exposição nessa categoria próxima ao limite máximo permitido. O fundo escolhido foi BTG Pactual 

Absoluto Institucional que tem tido os melhores resultados de performance nesse cenário, enquanto 

os 70% restantes para renda fixa, para o fundo da Caixa já citado acima. O Sr. Clovis Arruda entende 

que o valor deveria ser mantido na mesma estratégia, ou seja, em ativos no exterior. A diretoria ficou de 

analisar novos fundos que tenham essas características, mas que não sofra tanto com a flutuação do 

câmbio. 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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