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Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 16/2020 – Reunião Ordinária de 16 de novembro de 2020 

Aos 16 dias do mês de novembro 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 15 de 16/10, 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, além de eventuais realocações. 

Deliberações: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA E DAS APR’s: Foi lida e homologada a Ata de nº 15 

e em seguida os membros do Comitê analisaram as APR’s de nºs 104 a 111 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 que traz os principais acontecimentos 

que impactaram o mercado financeiro no mês. Segundo a LDB, a evolução do Covid-19 e seus 

desdobramentos negativos continuam sendo os principais fatores de risco, com alguns países 

europeus voltando a endurecer medidas sanitárias para conter o segundo avanço da pandemia. Os 

principais governos e bancos centrais continuam se mostrando bem cautelosos em relação aos 

sinais de melhora da atividade econômica e continuam carregando firme disposição de não apenas 

manter, como também de ampliar os estímulos econômicos. Também, a apuração das eleições 

americanas, que apresentou vitória do democrata Joe Biden, segundo alguns analistas políticos, 

será um fator que pode contribuir com um pouco mais de aumento na volatilidade dos mercados, 

uma vez que existe possibilidade de judicialização do pleito americano por parte do atual presidente, 

Donald Trump. Por aqui, o principal índice de renda variável, o Ibovespa, fechou mais uma vez em 

queda, também pelo aumento do receio da segunda onda do COVID-19 e seus potenciais efeitos 

negativos sobre a atividade econômica. E o ajuste da curva de juros, em função das incertezas 

sobre a trajetória da dívida pública, é o que continua prejudicando a performance da renda fixa. Este 

cenário aumenta a cautela e o acompanhamento da equipe gestora, que procura tomar decisões 

mantendo a visão de mais longo prazo, porém sem correr riscos diferentes dos sistêmicos. O 

Boletim Focus de 13/11 a inflação está em 3,25%, a Taxa Selic continua estabilizada em 2%, a 

previsão do PIB está em -4,66% para 2020 e a taxa de câmbio na casa dos 5,41. 3) ANÁLISE DA 

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

apresentaram resultado de -0,56%, frente a uma meta de 1,37%, refletindo ainda o impacto das 

oscilações do mercado financeiro. De maneira geral, a performance dos índices de renda fixa, de 

renda variável e os ativos no exterior continuaram apresentando resultados negativos, muito em 

razão da persistência do clima de incerteza global. 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 continua desenquadrada 0,54% no Artigo 9º “a” III, em função da redução do patrimônio. 

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$ 500.026.017,00 
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(incluindo os imóveis), correspondentes a uma evolução de 14,54% em relação ao final de 2019, 

enquanto a rentabilidade acumulada, em valores nominais, corresponde a R$ 63.473.711,00. A 

carteira fechou com 50,6% em ativos de renda fixa, 38,3% na categoria de renda variável e 11,07% 

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$ 75.462.076,00 em outubro e 

o previsto era de R$  50.694.956,00. O total de Despesas Orçamentárias foi de R$ 16.059.060,00 

quando o previsto era de R$ 17.354.668,00, 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 

agosto contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R$59.403.016,00. 5) ALOCAÇÃO DOS 

RECURSOS: O total de recursos novos nesse mês somam cerca de R$ 2,7 milhão na conta do 

fundo previdenciário no Banco do Brasil, provenientes de repasses de contribuição previdenciária e 

recursos de compensação previdenciária. Após análise do mercado e perspectivas, o Comitê de 

Investimentos é de opinião unânime que os recursos disponíveis para alocação nesse mês devem 

ser direcionados para ativos no exterior, em fundo descorrelacionado do mercado local, pois com a 

categoria de renda fixa sofrendo impactos da taxa Selic estabilizada em 2% e os ativos de renda 

variável sofrendo impactos do risco-país, o Comitê entende que os investimentos com ativos no 

exterior representam a melhor alternativa para ajudar a recuperar a performance da carteira de 

investimentos frente à meta atuarial. Assim, a sugestão da diretoria é direcionar os recursos para 

fundo já credenciado, com histórico de bons retornos, que tem potencial para entregar resultados 

acima da meta atuarial e acima do índice de renda variável local. O fundo escolhido foi o WA US 

Index 500 FI MM. Por fim, considerando a valorização positiva do fundo AXA WF FRAMLINGTON 

DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE neste ano, fica previamente autorizado o resgate 

parcial no valor de R$ 3,5 milhões, a fim de regularizar a situação da carteira do ITUPREV, caso a 

justificativa de desenquadramento não seja acatada pela Secretaria de Previdência. 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 16h00. 
 

Assinaturas: 

 

______________________ ____________________ 
Luiz Carlos Brenha Kiara Farias 
Presidente 
 
 

 

Secretária 

______________________ _____________________ 
Marinete Barbierato Daniel Aparecido de Paiva 
Membro 
 
 
 

Membro 

______________________  
Paulo Nunes Bicudo  
Membro  
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