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Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 010/2021 – Reunião Ordinária de 19 de agosto de 2021 

Aos 19 dias do mês de agosto de 2021, às 14h20, 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 nºs 08 de 13/07 e 09 de 16/07, assim como as APR’s correspondentes; 2) 

Análise do Cenário Macroeconômico; 3) Análise da Carteira de Investimentos em 31 de julho de 

2021; 4) Apresentação da Evolução da Execução Orçamentária até julho/21; 5) Apresentação de 

novo fundo de investimento; 6) Decidir pela alocação de recursos previdenciários que estão 

disponíveis no mês, além de eventuais realocações; 7) Assuntos Gerais. Deliberações: 1) 

HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS E DAS APR’s: Foram lidas e homologadas as Atas de nºs 08 e 09 

e em seguida os membros do Comitê analisaram as APR’s de nºs 052 a 061 de 2021, tendo sido 

aprovadas, por unanimidade; 2) CENÁRIO MACROECONÔMICO: O cenário macroeconômico foi 

analisado, tendo como material de apoio a apresentação do Banco do Brasil, que trouxe 

informações atualizadas sobre a situação da economia global e doméstica, projeções segundo a 

visão do Banco, além de sugestões de alocações. No mercado externo, a vacinação vem 

avançando e a preocupação atual é com a nova variante, que é mais transmissível e pode ganhar 

força, provocando novos fechamentos da economia. Por outro lado, a atividade global vem 

avançando, se tomar como base a divulgação dos últimos relatórios da indústria de empregos, 

principalmente nos EUA. No cenário doméstico, a estimativa é que 70% da população esteja 

imunizada até o fim do ano e, com isso, espera-se uma reabertura da economia ao longo do 

segundo semestre. As incertezas ficam por conta dos trâmites das reformas fiscal e administrativas 

e uma inflação pressionada, muito em razão da crise hídrica e sobrecarga de demanda por energia 

elétrica. Com relação aos indicadores, o último Boletim Focus (13/08) projeta inflação de 7,05% 

para o final 2021, refletindo a tendência de alta, também aponta aumento na Taxa Selic (7,5%) para 

o mesmo período, câmbio em 5,10 e um PIB de 5,28%; 3) ANÁLISE DA CARTEIRA DE 

INVESTIMENTOS: Em julho, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma 

rentabilidade negativa de 0,63%, frente a uma meta de 1,52%. %. O resultado refletiu o impacto, 

principalmente, da exposição dos ativos na categoria de renda variável, que sofreu com o cenário 

de inflação alta e aumento das preocupações com o número de novos casos de Covid-19 e seus 

desdobramentos. Ainda assim, a concentração de recursos em ativos de mais risco, dentro dos 

limites máximos permitidos, segue sendo a principal estratégia da equipe gestora para buscar 

alcançar a meta atuarial nesse ano, pois acredita que a turbulência é momentânea e a gestão deve 

ser de longo prazo. No que diz respeito aos percentuais de alocação, a concentração de recursos 

em um único fundo não ultrapassa 8,08%, indicando regularidade nesta regra, visto que o limite 

máximo é 20%. Na regra que limita a 15% de participação no patrimônio do fundo, o Instituto 

também se encontra regular, pois a maior participação não ultrapassa 14%. O Patrimônio Líquido 

do Instituto fechou em R$ 599.231.316,00 (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 

no mês de julho foi de R$ 46.030.539,00, enquanto o previsto era de R$ 41.305.969,00 e o total das 
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Despesas Orçamentárias foi de R$ 12.246.889,00, quando o previsto para o período era de R$ 

14.798.221,00, ficando demonstrado, um resultado superavitário, tanto por parte das receitas, que 

superaram as estimativas, quanto por parte das despesas que ficaram abaixo do previsto. A relação 

entre Receitas e Despesas no mês de julho contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R$ 

33.783.649,95. A Execução Orçamentária foi examinada e aprovada sem ressalvas, assim como 

as movimentações financeiras e os investimentos do período apresentado. 5) ALOCAÇÃO DOS 

RECURSOS: O total de recursos novos nesse mês somam R$ 3,25 milhões, sendo R$ 2,5 milhões 

provenientes de repasse de contribuição previdenciária e R$ 717 mil provenientes de pagamento 

de cupons de títulos públicos federais. Após análise do mercado e perspectivas, o Comitê optou por 

não direcionar mais recursos para a categoria de renda variável, pois os limites máximos permitidos 

estão tomados. Desta forma, os recursos disponíveis serão direcionados para compra de títulos 

públicos federais que tenham rentabilidade compatível com a meta atuarial, em instituição 

credenciada que ofereça condições mais vantajosas com o objetivo de aproveitar a abertura da taxa 

de juros na ponta mais longa da curva e reduzir a volatilidade da carteira. 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: 

 

 

 

 

______________________ __________________  
Luiz Carlos Brenha Kiara Farias  
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