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Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 15/2020 – Reunião Ordinária de 16 de outubro de 2020 

Aos 16 dias do mês de outubro 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. Ainda 

presente 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 a Ata de nº 14 de 16/09, 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) Execução da Política Anual de Investimentos 2021; 6) Decidir pela alocação 

de recursos previdenciários que estão disponíveis no mês, além de eventuais realocações. 

Deliberações: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA E DAS APR’s: Foi lida e homologada a Ata de nº 14 e em 

seguida os membros do Comitê analisaram as APR’s de nºs 93 a 103 de 2020; 2) CENÁRIO 

MACROECONÔMICO: A reunião teve início com a análise do cenário macroeconômico, tendo como 

material de apoio o Relatório da consultoria financeira e a Carta Mensal do gestor Mongeral Aegon que 

abordam os principais acontecimentos que impactaram o mercado financeiro doméstico e global durante 

o mês. No Brasil, a percepção de aumento do risco-país em função das incertezas fiscais vem 

aumentando, explicando boa parte do desempenho negativo da bolsa, a desvalorização do real frente 

ao dólar e a alta dos juros futuros. A economia americana vem sinalizando a necessidade de estímulos 

fiscais e na zona do Euro o BCE se prepara para injetar novos estímulos econômicos. Mesmo assim, o 

tom de cautela para a volta à atividade econômica é o que predomina no geral e foi isso que impactou 

negativamente as bolsas e os ativos de risco de forma generalizada em setembro. O Boletim Focus de 

09/10 sinaliza inflação de 2,5%, com uma leve alta em comparação ao mês anterior e tem previsão de 

acabar o ano em torno de 3%. A Taxa Selic continua estabilizada em 2% e o cenário é de juros reais 

negativos. A previsão do PIB está em -5% para 2020, 3,5% para 2021 e a taxa de câmbio na casa dos 

5,30. Com os índices de renda fixa todos negativos e os índices de renda variável acumulando perda de 

-18% no ano (Ibovespa), aumentam as dificuldades para atingimento da meta atuarial em 2020. 3) 

ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: Os investimentos que compõem a carteira do 

ITUPREV apresentaram resultado de -1,72%, frente a uma meta de 1,35%, tendo sido fortemente 

impactado pelas oscilações sofridas pelo mercado financeiro durante esse mês. De maneira geral, a 

performance dos índices de renda fixa, de renda variável e os ativos no exterior tiveram resultados 

negativos, refletindo o clima de incertezas locais e globais. Analisando a rentabilidade da carteira em 

janelas mais longas, no entanto, 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 desenquadrou 0,54% no Artigo 9º “a” III, muito em função da redução do patrimônio em 

setembro. Porém, o prazo para regularizar é de 120 dias, que será feito com o aumento do PL ou através 

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

ultrapassam 14%, indicando regularidade na regra que limita em 20% do patrimônio as aplicações do 

RPPS em um mesmo fundo. O Patrimônio Líquido do Instituto fechou em R$ 501.320.646,00 (incluindo 

os imóveis), correspondentes a uma evolução de 14,84% em relação ao final de 2019, enquanto a 

rentabilidade acumulada, em valores nominais, corresponde a R$ 64.768.340,00. A carteira fechou com 

51,1% em ativos de renda fixa, 37,9% na categoria de renda variável e 11% 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$ 72.304.279,73 em setembro e o previsto era de R$  45.625.460,25. O total de 

Despesas Orçamentárias foi de R$ 14.714.498,38 quando o previsto era de R$ 15.581.701,50, ficando 
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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 agosto contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de 

R$57.589.781,35. 5) APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021: A Diretoria apresentou 

a Minuta da Política de Investimentos 2021, bem como a tabela com os limites a serem adotados nos 

diferentes tipos de ativos. Foi aprovada a adoção dos limites máximos permitidos pela legislação, com 

o objetivo de deixar a gestão mais flexível, a fim de buscar as melhores oportunidades. 6) ALOCAÇÃO 

DOS RECURSOS: O total de recursos novos nesse mês somam cerca de R$ 1,9 milhão na conta do 

fundo previdenciário no Banco do Brasil, mais o saldo do fundo Caixa Capital Protegido (cerca de R$ 3,5 

milhões), disponibilizado na conta do fundo previdenciário mantido na CEF. Sendo assim, o valor total 

para redirecionamento nesse mês é de R$ 5,4 milhões. O Comitê de Investimentos concorda que os 

recursos provenientes do fundo da Caixa devem ser mantidos na estratégia multimercado, em produto 

que possua ativos no exterior, pela sua descorrelação com o mercado local. Como a categoria de renda 

fixa vem sofrendo bastante com a taxa Selic estabilizada em 2%, e os ativos de renda varável, que 

poderiam ser alternativa de alocação com potencial de ganho, da mesma forma, também estão sofrendo 

impactos das variáveis de risco-país, no atual cenário, o Comitê entende que os investimentos com 

ativos no exterior podem apresentar melhores resultados e ajudar a recuperar a performance da carteira 

de investimentos frente à meta atuarial. Assim, após análise, a sugestão é direcionar a totalidade dos 

recursos disponíveis neste mês para fundo já credenciado, com histórico de bons retornos, que vem 

entregando resultados acima da meta atuarial e acima do índice de renda variável local. O fundo 

escolhido foi o WA US Index 500 FI MM, que receberá o aporte no valor de R$ 5,4 milhões. Como parte 

das deliberações, o Comitê decidiu, ainda, pelo resgate total dos recursos que estão alocados em fundos 

estruturados que tem saldo inferior a R$ 10 milhões e que não estão performando de forma satisfatória, 

para realocar em produtos que tragam melhores rentabilidades. Será aberto processo licitatório para 

eleger uma corretora para intermediar as vendas das ações na bolsa. 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 

_____________________________ _____________________________ 
Paulo Nunes Bicudo Valéria Catani 
Membro Assessora 
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