
 

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 13/2020 – Reunião Ordinária de 18 de agosto de 2020 

Aos 18 dias do mês de agosto 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 26/03/2020, as Sras. Kiara Farias, Marinete Barbierato e o Sr. Daniel Aparecido de Paiva e o Sr. 

Paulo Bicudo nomeado pela Portaria nº 283 de 27/07/2020. Em virtude da quarentena decretada em 

decorrência do COVID 19, a reunião foi efetuada 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 11 de 16/07 e nº 12 de 11/08/2020, 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) 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: Foram lidas e homologadas as Atas de nºs 11 e 12 e em seguida os membros do Comitê 

analisaram as APR’s de nºs 67 a 76 de 2020; 2) CENÁRIO MACROECONÔMICO: A reunião teve início 

com a leitura do material elaborado pela consultoria financeira LDB, que traz os principais fatos 

relevantes que impactaram o mercado financeiro, tanto no cenário global como no doméstico, 

principalmente no que diz respeito às perspectivas de crescimento econômico. No Brasil, o mês de julho 

consolidou uma visão menos pessimista do mercado, com redução da estimativa de queda do PIB. O 

necessário avanço da agenda reformista no Congresso traz um componente adicional de cautela, mas, 

por outro lado, a combinação de política fiscal e monetária expansionistas tem ajudado a amortecer o 

impacto da crise. O Boletim Focus de 14/08 destaca a redução da taxa Selic para o nível mínimo 

histórico, encerrando o ciclo de redução dos juros e PIB com melhoras em suas previsões, tendo sido 

frequentemente revisado para cima. 3) ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: Os 

investimentos que compõem a carteira do ITUPREV apresentaram excelente performance no mês de 

julho, tendo sido o melhor mês do ano em rentabilidade, com resultado de 3,67%, frente a uma meta de 

0,96%. Analisando a rentabilidade da carteira no ano 2020 e em janelas de 12, 24 e 36 meses, o 

resultado aponta para uma rentabilidade positiva e acima da meta atuarial, demonstrando a importância 

de uma gestão de longo prazo. Quanto aos enquadramentos, a carteira fechou regular em todos os 

artigos da Res. 3.922, tendo sido apontado um pequeno alerta para os 5% de concentração de recursos 

no fundo BTG Pactual Infra-B RF, que já alcançou o limite máximo permitido, porém, sem 

desenquadramento. Também foi demonstrado que os percentuais de alocação em um único fundo não 

ultrapassam 8,6%, indicando uma boa diversificação. O Patrimônio Líquido do Instituto fechou em R$ 

506.533.792,00 (incluindo os imóveis), correspondentes a uma evolução de 16% em relação ao final de 

2019, enquanto a rentabilidade acumulada, em valores nominais, corresponde a R$ 69.981.485,00. A 

carteira fechou com 57,5% em ativos de renda fixa, 32,5% na categoria de renda variável e 10% em 

imóveis. 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$ 51.854.811,00 em julho e o previsto era de R$ 

35.486.469,08. O total de Despesas Orçamentárias foi de R$ 11.760.226,00, quando o previsto era de 

R$ 12.084.101,17, 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 julho contabilizou uma sobra 

orçamentária da ordem de R$ 40.094.585,00. 5) CREDENCIAMENTO DE NOVOS FUNDOS: A Diretoria 

apresentou os Processos de Credenciamentos dos fundos Icatu Vanguarda Long Biased FIM e BB 

Multimercado Global Select Equity IE FI, 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$ 32 milhões no fundo 

previdenciário, provenientes: A) R$ 10,6 milhões de cupons de títulos públicos federais de fundos do 

Banco do Brasil; B) R$ 17,78 milhões de cupons de TPF de fundos da Caixa Econômica Federal; C) R$ 

2,29 milhões de cupons de TPF de fundos do BTG Pactual; D) R$ 1,4 milhão de recursos novos 

provenientes de contribuição previdenciária. O Comitê de Investimentos avaliou as propostas 

apresentadas pela diretoria e deliberou as seguintes movimentações: Para o valor vindo dos cupons do 

BB, a decisão foi direcionar para a categoria multimercado no fundo BB Multimercado Global Select 

Equity IE FI. Este fundo investe em ativos no exterior, porém, como seus papéis sofrem influência do 

câmbio, a diretoria ficou de monitorar o preço do dólar para aportar os recursos no melhor momento, ou 

seja, quando o preço do dólar estiver por volta de R$ 5,20. Portanto, fica pré-aprovada a aplicação nesse 

fundo no valor de R$ 10 milhões. Para o valor vindo dos cupons da CEF, cerca de R$ 17,8 milhões, a 

decisão foi manter os recursos na categoria de renda fixa no fundo Caixa Brasil Ativa FIC RF LP, por 

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

movimentos do mercado. Para o valor vindo dos cupons do BTG Pactual, cerca de R$ 2,3 milhões, a 

decisão foi manter os recursos na categoria de renda fixa, no fundo BTG Pactual Inflation RF, a fim de 

assegurar a liquidez para atender à chamada de capital de um fundo da mesma instituição financeira. 

Por fim, para os R$ 1,4 milhão de recursos novos, a decisão foi manter em renda fixa, no fundo BB 

IMA-B Ativo, que possui menor volatilidade e menor risco, em razão de garantir o equilíbrio nas 

diferentes estratégias adotadas. Ainda ficou deliberado o aporte no valor de R$ 10 milhões (saldo 

mínimo estabelecido para um fundo na carteira do ITUPREV) no fundo AZ Quest Small Mid Cap 

Institucional, assim que abrir margem no Artigo 8º, após a Certificação no nível II do Programa de 

Certificação Pró Gestão em andamento no Instituto. Estes recursos serão resgatados de fundo IMA-B, 

na carteira do ITUPREV, escolhido dentre aqueles que apresentem a pior relação risco X retorno no 

momento do resgate. 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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