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Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 07/2020 – Reunião Ordinária de 16 de junho de 2021 

Aos 16 dias do mês de junho de 2021, às 14h15, na cidade de Itu. Presentes os membros do 

Comitê de Investimentos do ITUPREV, o Sr. Luiz Carlos Brenha e nomeados pela Portaria 

ITUPREV nº 105 de 26/03/2020, as Sras. Kiara Farias, Marinete Barbierato e os Srs. Daniel Luiz 

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 as Atas de nº 05 de 17/05 e nº 06 de 27/05, assim como as APR’s 

correspondentes; 2) Análise do Cenário Macroeconômico; 3) Análise da Carteira de Investimentos 

em 31 de maior de 2021; 4) Apresentação da Evolução da Execução Orçamentária até maio/21; 

5) Análise da revisão do Estudo Atuarial 2021; 6) Decidir pela alocação de recursos 

previdenciários que estão disponíveis no mês, além de eventuais realocações. Deliberações: 1) 

HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS E DAS APR’s: Foram lidas e homologadas as Atas de nº 05 e 06 e 

em seguida os membros do Comitê analisaram as APR’s de nºs 033 a 043 de 2021, tendo sido 

aprovadas, por unanimidade; 2) CENÁRIO MACROECONÔMICO: O Comitê iniciou analisando o 

cenário macroeconômico, tendo como material de apoio o relatório da consultoria financeira, que 

traz informações atualizadas sobre a situação da economia no Brasil e no mundo e seus impactos 

nos investimentos. A inflação projetada pelo último Boletim Focus (11/06) para o final 2021 foi de 

5,82%, acima dos 5,15% esperados há quatro semanas. Sobre a inflação, pesa principalmente o 

preço dos combustíveis e, com o clima fora dos padrões, os reservatórios de água tem alcançado 

níveis críticos, o que aumenta a busca por outras fontes de energia, às vezes mais cara. Na 

reunião do COPOM, o consenso do mercado aponta para um aumento de 1,25% na Taxa Selic e 

a expectativa passa a ser pela sinalização que o Comitê de Política Monetária dará sobre as 

medidas a serem adotadas nos próximos meses. O câmbio aponta para uma tendência de baixa, 

ficando com uma previsão de 5,18 e o PIB dando sinais de melhora, sendo provisionado a +4,85% 

para o final de 2021. A economia está voltando aos poucos, porém com uma certa incoerência, 

visto que a fase é de aumento das internações por COVID-19, e situação da pandemia ainda em 

fase crítica. O Governo tem apostado mesmo é no avanço da vacinação, o que explica a falta de 

medidas para novo fechamento da economia. 3) ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: 

Em maio, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade positiva de 

1,23%, frente a uma meta de 1,44%. O resultado positivo foi reflexo, mais uma vez, da boa 

rentabilidade dos investimentos da categoria de renda variável, que se confirma como alternativa 

para buscar alcançar a meta atuarial. Em relação aos percentuais de alocação, a concentração de 

recursos em um único fundo não ultrapassa 12%, 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$ 578.795.569,00 (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$ 32.360.897,00 até maio e o previsto era de R$ 29.504.264,00. O total de 

Despesas Orçamentárias foi de R$ 8.278.092,00, quando o previsto era de R$ 10.570.158,00, 

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 maio contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R$ 
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24.082.805,61. 5) ANÁLISE DA REVISÃO DO ESTUDO ATUARIAL 2021: O Presidente 

apresentou ao comitê o Relatório de Avaliação Atuarial 2021, já revisado pelo atuário, no ponto 

referente ao valor da compensação previdenciária prevista, que passou a considerar uma receita 

maior, compatível com a realidade do RPPS tendo reduzido, com isso, o déficit atuarial para 

R$122.485.623,52. Após análise, o novo estudo foi considerado adequado pelos presentes. 6) 

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS: O total de recursos novos nesse mês somam cerca de R$ 4,7 

milhões, provenientes de repasse de contribuição previdenciária e de resgate parcial realizado 

em dezembro de 2020, no fundo Votorantim Atuarial e que tinha carência de 180 dias para 

creditar. Após análise do mercado e perspectivas, o Comitê de Investimentos, optou por não 

direcionar recursos para a categoria de renda variável, visto que os limites máximos permitidos 

estão tomados. Desta forma, o colegiado, é de opinião unânime que os recursos disponíveis para 

alocação nesse mês devam ser direcionados para a categoria de renda fixa, em fundo de crédito 

privado que na visão do comitê é a melhor opção, nesse momento, para trazer melhores 

rentabilidades para a carteira do Instituto, visto que os fundos atrelados ao IMA estão sofrendo 

com a marcação a mercado, impactados pela alta da inflação. O fundo escolhido foi o Icatu 

Vanguarda Inflação Crédito Privado, por possuir tendência de rendimento positivo no cenário 

atual e perspectivas de superar a meta atuarial. Ainda foi deliberado o direcionamento de R$ 190 

mil disponíveis na conta da taxa de administração para o fundo BB Alocação Ativa retorno total, 

que possui melhor rentabilidade, nesse momento. Por fim, o Comitê decidiu por acompanhar a 

performance de rentabilidade do fundo Genial MS US Growth IE FIC Ações, a fim de aguardar a 

sua recuperação para estudar possível migração de recursos e alteração de estratégia. 6) 

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 
 

Membro Assessora 

 

http://www.ituprev.sp.gov.br/

		2021-07-16T16:23:59-0300
	KIARA FARIAS BERNI:57374090234




