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Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 11/2020 – Reunião Ordinária de 16 de julho de 2020 

Aos 16 dias do mês de julho 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 o Sr. Daniel Aparecido 

de Paiva. O Sr. Clovis Arruda não esteve presente por motivo justificado. 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 09 

de 17/06 e nº 10 de 23/06/2020, assim como 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) Prazo final para apresentação da certificação de membro do Comitê. Deliberações: 1) 

HOMOLOGAÇÃO DA ATA E DAS APR’s: Foram lidas e homologadas as Atas de nºs 09 e 10 e 

em seguida os membros do Comitê analisaram as APR’s de nºs 57 a 66 de 2020; 2) CENÁRIO 

MACROECONÔMICO: O Boletim Focus de 10/07 traz indicadores que dão uma ideia de 

estabilidade na inflação, com pequena tendência de alta (+1,72%), Taxa Selic em 2% e PIB com 

melhoras em suas previsões, tendo sido frequentemente revisado para cima, indicando pequenos 

sinais de recuperação no segundo semestre. Com a divulgação dos resultados das empresas no 

primeiro semestre de 2020, principalmente as empresas de tecnologia, a análise dos gestores é 

que alguns setores terão maior importância no processo de retomada da economia e as estratégias 

para investimentos precisam acompanhar esse movimento. Analisando a carteira e o cenário 

político e econômico atual dentro e fora do país e, ainda, tendo como referência a visão de alguns 

especialistas, o Comitê entende que a categoria de renda variável é a que mais tem perspectiva de 

ganho, superando as rentabilidades dos ativos de renda fixa que, em razão da Taxa Selic na mínima 

histórica, não tem possibilidade de superar a meta atuarial. Desta forma, análise tem se concentrado 

nos produtos de maior risco, em ativos que investem na bolsa local e no exterior, sempre com 

cautela, a fim de compor uma carteira de investimentos dentro dos limites permitidos e adotando 

critérios bem definidos para a escolha de produtos com bons fundamentos. 3) ANÁLISE DA 

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

continuam apresentando performance de recuperação, tendo sido junho o 2º melhor mês do ano 

em rentabilidade, com resultado de 3,26%, frente a uma meta de 0,69%. Nos últimos 36 meses, o 

resultado aponta para uma rentabilidade anda mais positiva de 45,67%, enquanto a meta no mesmo 

período foi de 28,34%, demonstrando a importância de uma gestão de longo prazo quando se trata 

de recursos financeiros previdenciários. Quanto aos enquadramentos, a carteira fechou regular em 

todos os artigos da Res. 3.922, tendo sido apontado um pequeno desenquadramento temporário 

na categoria de renda variável, em razão de um resgate ocorrido no último dia do mês, mas que foi 

redirecionado para um fundo de investimento no dia posterior. Também foi demonstrado que os 

percentuais de alocação em um único fundo não ultrapassam 9,5%, indicando uma 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$ 491.150.260,00 

(incluindo os imóveis), correspondentes a uma evolução de 12,5% em relação ao final de 2019, 

enquanto a rentabilidade acumulada, em valores nominais, corresponde a R$ 54.597.953,00. A 

carteira fechou com 57,63% em ativos de renda fixa e 25,02% na categoria de renda variável. 4) 

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A diretoria apresentou o andamento da execução 
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orçamentária, demonstrando o previsto e o realizado para as receitas e despesas do Instituto. O 

ingresso de Receitas Correntes totalizou R$ 46.253.475,00 em junho e o previsto era de R$ 

30.416.973,50. O total de Despesas Orçamentárias foi de R$ 9.456.446,00, quando o previsto era 

de R$ 10.357.801,00, 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$ 36.797.030,00. 5) ALOCAÇÃO DOS RECURSOS: A) O 

total de recursos novos, nesse mês, somam cerca de R$ 480 mil no fundo previdenciário e R$ 170 

mil no fundo da taxa de administração, devido também à segregação de recursos que serão 

utilizados para o pagamento de adiantamento de gratificação natalina aos aposentados, 

pensionistas e quadro de pessoal do Instituto em 20/07. Para o valor do fundo da taxa de 

administração, o fundo escolhido para receber o aporte foi o BB IMA-B RF pela liquidez e baixa 

volatilidade. Já para os recursos do fundo previdenciário, o fundo escolhido foi BTG Pactual 

Absoluto Institucional que tem tido os melhores resultados de performance nesse cenário. 6) 

Prazo Final para apresentação de certificação de membro do Comitê: O Sr. Clovis Arruda tem 

prazo até dia 31/07 para apresentar a certificação obrigatória para compor o Comitê de 

Investimentos. Com a sua ausência nesta reunião, reforçaremos o final do prazo. 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. 

 

 

Assinaturas: 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
Luiz Carlos Brenha Kiara Farias 
Presidente 
 
 
 
 

Secretária 

_____________________________ _____________________________ 
Marinete Barbierato Daniel Aparecido de Paiva 
Membro 
 
 
 
 

Membro 

_____________________________ 
Valéria Catani 
Assessora  
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