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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

 

 

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 08/2021 – Reunião Extraordinária de 13 de julho de 2021 

 

Aos 13 dias do mês de julho de 2021, às 13h00, 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.  

Ordem do dia: 1) Decidir pela alocação de recursos previdenciários provenientes do pagamento de 

cupons de títulos públicos federais NTN-F, no valor de R$ 2.953.522,12. A primeira questão discutida foi 

a decisão de manter esses recursos em renda fixa, já que os recursos são oriundos dessa categoria. 

Decido isso, foram apresentadas duas opções: A) direcionar para um fundo de crédito privado que tiver 

boa performance, a fim de buscar rentabilidade compatível com a meta atuarial; B) direcionar para a 

compra de novos Títulos Públicos Federais. Para isso, foi verificada a disponibilidade desses recursos, 

tendo sido atestado que o montante de que trata esta Ata pode ser alocado em papéis de longo prazo 

por não comprometer o pagamento de benefícios previdenciários, estando, portanto, disponíveis para 

aplicação até o vencimento dos títulos, se for o caso. O Comitê, após avaliação das propostas, em sua 

maioria, optou pela segunda, ou seja, direcionar o valor de cerca de R$ 2,95 milhões para a compra do 

Título Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040. A exceção foi o Sr. Paulo Bicudo, que indica que 

o valor seja direcionado para fundo de renda fixa com crédito privado por entender que esta seria a 

melhor opção no momento. A compra dos Títulos será efetivada no próximo dia útil, após cotação destes 

papéis em diferentes instituições financeiras para a escolha da melhor oferta. 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 14h00. 
 
 

Assinaturas: 

 

_____________________________ _____________________________ 

Daniel Luiz Paiva Paulo Nunes Bicudo 
Membro Membro 

_____________________________  

Marinete Barbierato  
Membro  

_____________________________ _____________________________ 

Kiara Farias Berni Luiz Carlos Brenha 
Secretária Presidente 
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