
 

Avenida Antônio Gazzola, 1001 - 9º andar – Sala 4 A/B – Jardim Corazza – Cep 13301-245 – Itu – SP 
Site: www.ituprev.sp.gov.br   -  Telefone: (11) 2715-9300 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

 

 

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 17/2020 – Reunião Ordinária de 16 de dezembro de 2020 

Aos 16 dias do mês de dezembro 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, o Sr. Daniel Aparecido 

de Paiva. O Sr. Paulo Bicudo não esteve presente por motivo justificado. Em virtude da quarentena 

decretada em decorrência do COVID 19, a reunião foi efetuada remotamente. A reunião foi presidida 

pelo Superintendente, Luiz Carlos Brenha e secretariada pela Sra. Kiara. Ainda presente, a 

assessora Valéria Catani. Ordem do dia: 1) Homologar a Ata de nº 16 de 16/11, 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 16 

e em seguida os membros do Comitê analisaram as APR’s de nºs 112 a 120 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. Segundo a LDB, o aumento do número de casos de 

infecções e de óbitos pela Covid-19 promoveu um endurecimento das medidas sanitárias em 

diversos países, inclusive no Brasil, e ainda o avanço das vacinas, contribuindo para aumentar a 

dose de otimismo no combate à pandemia, com reflexos positivos nos mercados financeiros pelo 

mundo afora e favorecendo, principalmente, os ativos de risco. No âmbito econômico local, um dos 

principais assuntos continuou sendo o comportamento da inflação, que novamente surpreendeu o 

mercado com uma maior difusão entre seus componentes, incluindo maiores altas de preços no 

setor de serviços. A melhor performance se observou nas NTN-Bs, o que sugere um aumento da 

inflação implícita nesses títulos. No cenário político, com a passagem das eleições municipais, a 

discussão política deverá se concentrar na agenda pós-pandemia e, considerando um possível fim 

do auxílio emergencial, pelo menos do tamanho e formato atuais, a LDB entende que as pressões 

inflacionárias devem ceder de maneira relevante, o que permitirá a manutenção da Selic em 2,00% 

durante um tempo razoavelmente longo, em linha com a última ata do COMPOM. O Boletim Focus 

de 11/12 indica uma projeção para a inflação de 4,25%, Taxa Selic continua estabilizada em 2%, e 

o PIB em -4,41% para 2020, 3,5% para 2021 e a taxa de câmbio na casa dos 5,20. O cenário 

continua empurrando os investidores para ativos de maior risco, pois com a taxa de juros baixa e 

inflação controlada, as melhores oportunidades ainda ficam por conta dos ativos atrelados ao dólar, 

bolsa americana e Ibovespa.  3) ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: Em novembro, 

a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou o melhor resultado da sua história, com 4,46%, 

frente a uma meta de 1,40%. Isso é reflexo do grande impacto que os ativos de maior risco têm na 

rentabilidade, uma vez que cerca de 44% do total de recursos estão alocados em renda variável e, 

analisando somente esta categoria, a rentabilidade foi de mais de 8% positivo. Enquanto a parcela 

de recursos que está alocada na categoria de renda fixa, que representa cerca de 56% do total de 

recursos, rendeu cerca de 1% positivo. 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. Porém, no mês de novembro o saldo do 

fundo Votorantim Atuarial FI MM CP ultrapassou o limite legal de 5% de participação no PL total do 

fundo, regra prevista para fundos enquadrados no Art. 7º VII e Art. 8º III e IV. O Patrimônio Líquido 

do Instituto fechou em R$ 521.362.330,00 (incluindo os imóveis), correspondentes a uma evolução 
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de 19,43% em relação ao final de 2019, enquanto a rentabilidade acumulada, em valores nominais, 

corresponde a R$ 84.810.023,00. 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$ 78.892.209,00 

em novembro e o previsto era de R$ 60.833.947. O total de Despesas Orçamentárias foi de R$ 

17.450.651 quando o previsto era de R$ 20.825.602, 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. A relação entre Receitas e Despesas até 

novembro contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R$ 61.441.558. 5) ALOCAÇÃO DOS 

RECURSOS: O total de recursos novos nesse mês somam cerca de R$ 3,240 milhões na conta do 

fundo previdenciário no Banco do Brasil. 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, e que os 

investimentos com ativos no exterior representam a melhor alternativa para continuar auxiliando na 

performance positiva da carteira de investimentos frente à meta atuarial. Assim, a sugestão da 

diretoria é realizar um aporte no valor total de recursos disponíveis em fundo já credenciado, com 

histórico de bons retornos. O fundo escolhido foi o WA US Index 500 FI MM. Por fim, considerando 

o desenquadramento do fundo Votorantim Atuarial FI MM CP no mês de novembro, o Comitê 

decidiu pelo resgate no valor de R$ 1,5 milhão, a fim de promover o enquadramento da carteira. 

Ainda foi aprovado o aporte de R$ 200 mil dos recursos da taxa de administração disponíveis para 

alocação para o fundo BB IMA-B, por ter liquidez necessária aos recursos destinados para o custeio 

do Instituto. 6) ASSUNTOS GERAIS: A primeira reunião de 2021 ficou marcada para dia 15/01/2021 

às 14:00h, data em que será elaborado o novo calendário de reuniões para 2021. 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: 

 

 

______________________ ____________________ 
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Membro 

______________________  
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