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Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 03/2020 – Reunião Ordinária de 16 de março de 2021 

Aos 16 dias do mês de março de 2021, 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 os Srs. Daniel 

Aparecido de Paiva e Paulo Bicudo. 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 02 de 19/02, 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; 6) Assuntos Gerais. Deliberações: 1) 

HOMOLOGAÇÃO DA ATA E DAS APR’s: Foi lida e homologada a Ata de nº 02 de 19/02/2021 e 

em seguida os membros do Comitê analisaram as APR’s de nºs 012 a 021 de 2021, tendo sido 

aprovadas, por unanimidade; 2) CENÁRIO MACROECONÔMICO: A reunião teve início com a 

análise do cenário macroeconômico, tendo como material de apoio o Relatório da consultoria 

financeira, que trazem os principais acontecimentos do mercado financeiro e servem de base para 

nortear a tomada de decisão do colegiado. O mês de fevereiro foi muito marcado pela aceleração 

de casos de infectados e de fatalidade pela Covid-19, incrementados por novas cepas, com maior 

potencial de transmissão. No mercado global, os principais bancos centrais continuam 

demonstrando cautela na retirada dos estímulos, em benefício da atividade econômica. E no Brasil, 

o Relatório Focus do dia 12/03, que traz as expectativas do mercado, mostra que a tendência de 

alta da inflação merece acompanhamento, assim como o câmbio. A taxa SELIC tem previsão de 

subida já neste mês, com previsão de chegar a 4,5% até dezembro de 2021, enquanto o PIB foi 

revisado para baixo, passando de 3,43% para 3,23% em relação há quatro semanas. 3) ANÁLISE 

DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: Em fevereiro, a carteira de investimentos do ITUPREV 

apresentou uma rentabilidade positiva de 0,11%, frente a uma meta de 1,23%. O resultado foi 

reflexo, sobretudo, da boa rentabilidade dos investimentos no exterior. Os ativos da categoria de 

renda variável também renderam positivo, porém a renda fixa vem sofrendo com a marcação a 

mercado, tornando o cenário atual mais desafiador para os gestores de RPPS, já que boa parte dos 

ativos que compõe a carteira está atrelada ao IMA (índice ANBIMA), que são compostos por títulos 

públicos federais. A alternativa para buscar a meta atuarial, portanto, continua sendo tomar mais 

risco em ativos criteriosamente escolhidos na categoria de renda variável. Em relação aos 

percentuais de alocação, a concentração de recursos em um único fundo não ultrapassa 13%, 

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$ 545.948.131,00 (incluindo os 

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$ 15.852.265,00 até fevereiro e o previsto era 

de R$ 11.801.706,00. O total de Despesas Orçamentárias foi de R$ 3.330.117,00, quando o previsto 

era de R$ 4.228.063,00, 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. A relação entre Receitas e Despesas em fevereiro contabilizou uma sobra 

orçamentária da ordem de R$ 12.522.148,00. 5) ALOCAÇÃO DOS RECURSOS: O total de 
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recursos novos nesse mês somam cerca de R$ 3,5 milhões, provenientes de repasse de 

contribuição previdenciária. Após análise do mercado e perspectivas, o Comitê de Investimentos é 

de opinião unânime que os recursos disponíveis para alocação nesse mês devam ser direcionados 

para a categoria de renda variável, devido à expectativa de valorização desses ativos. Após estudo 

comparativo entre fundos da mesma categoria, o fundo Schroder Best Ideas FIA foi o que 

apresentou melhor performance. O comparativo foi feito com os fundos: BTG Absoluto Institucional, 

Quest FIA e Occam FIA. O fundo receberá o aporte no valor de R$ 1 milhão, como forma de se 

aproximar do valor mínimo de aplicação em um fundo, segundo regras estabelecidas internamente 

(R$ 10 milhões). Para os R$ 2,5 milhões restantes, a decisão foi direcionar para o fundo WA Index 

500 FI MM, por representar a possibilidade de investir em renda variável, na estratégia 

multimercado, em ativos no exterior, que tem se mostrado a melhor relação Risco x Retorno da 

carteira. 6) ASSUNTOS GERAIS: O Presidente informou a todos da renovação do Certificado de 

Regularidade Previdenciária, o qual atesta o cumprimento dos critérios e exigências com a 

previdência municipal, assegurando o município receber transferências de recursos da União, além 

de atestar que o RPPS segue normas de boa gestão. O novo certificado tem validade até 

11/09/2021. 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: 

 

 

______________________ ____________________ 
Luiz Carlos Brenha Kiara Farias 
Presidente 
 
 
 
 
 

Secretária 

______________________ _____________________ 
Marinete Barbierato Daniel Aparecido de Paiva 
Membro 
 
 
 
 
 

Membro 

______________________ ______________________ 
Paulo Bicudo Valéria da Silva Catani 
Membro Assessora 
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