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Reunião do Conselho de Administração 

 

ATA nº 010/2021 – Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal 

No dia 09 de agosto de 2021, às 09:20h, na sede administrativa do ITUPREV, situada no 9º andar do 
Edifício Gaplan, localizado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na cidade 
de Itu, estado de São Paulo. Como medida de prevenção de contágio pelo COVID-19, a reunião foi efetuada 
remotamente e toda a documentação, objeto de análise por parte dos conselheiros, foi disponibilizada em 
área restrita no site do ITUPREV, antecipadamente. Participaram via aplicativo, os conselheiros: Zélia 
Pereira, Silvia Carlini, Simone de Almeida, Antônio Sérgio Soares e Clóvis de Arruda. Presentes também, 
os convidados Luiz Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Silvia Feres (Diretora 
Administrativa) e Júlia Baldi (Chefe de Gabinete). ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. 
APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE DE 2021 - A reunião contou com a presença 
remota do representante da empresa LDB Consultoria Financeira, que apresentou os resultados financeiros 
do ITUPREV no 2º trimestre de 2021, além de explanar acerca da situação do cenário econômico atual e 
suas implicações na carteira de investimentos do RPPS. O desempenho do Instituto, apesar de continuar 
sofrendo o impacto do problema sistêmico da COVID-19, fechou junho com um resultado acumulado 
positivo de 4,82%, frente a uma meta atuarial de 6,85%. A consultoria nos trouxe no relatório trimestral 
alguns números divergentes do apurado pelo Instituto, principalmente no valor do patrimônio líquido e na 
rentabilidade acumulada da carteira. A empresa ficou de apurar as diferenças apontadas e enviar novo 
relatório retificado. Reiterou que o resultado até junho está condizente com a situação atual gerada pelos 
impactos da pandemia no mercado financeiro e apontou a diversificação dos ativos e a boa estrutura na 
composição da carteira, pontos importantes que demonstram o alinhamento da equipe gestora com o atual 
cenário. O Instituto mantém um bom balanceamento de concentração de recursos nas diversas instituições 
financeiras credenciadas e está devidamente regular quanto aos enquadramentos legais das aplicações. 
Com relação à concentração de recursos, o Conselheiro Clóvis apontou sua preocupação com a quantidade 
de recursos alocados no Banco do Brasil (18% do PL) e na Caixa Econômica (12% do PL), questionando 
se essa concentração não seria prejudicial e se não seria necessário um maior equilíbrio na divisão dos 
investimentos, uma vez que, com o cenário atual, de elevação de taxa de juros e aumento do risco fiscal 
no país, poderia comprometer a rentabilidade dos títulos públicos federais. Marcos, representante da 
consultoria, afirmou que a instabilidade econômica e política no país é momentânea e que “é necessário 
enxergar o Brasil como um todo”. Afirmou que o risco de mercado existe, mas explicou que o Instituto, ao 
adquirir ativos nestas instituições, não está exposto ao risco do Banco, pois a instituição somente faz a 
gestão dos papéis emitidos pelo Tesouro e/ou por empresas privadas e os fundos de investimentos geridos 
por eles não possuem papéis do Banco. Pontuou ainda que mais de 90% dos recursos do RPPS estão 
distribuídos em 10 grandes e renomadas instituições e que a concentração em nenhuma delas ultrapassa 
o limite legal. O Conselho apontou a ressalva das divergências encontradas e solicitou correção, a fim de 
homologar o Relatório corrigido. 2. ASSUNTOS GERAIS: A) Confirmação de Participação no evento da 
ABIPEM de 12 a 19 de setembro. Apenas o Conselheiro Clóvis confirmou sua participação. B) O 
superintendente apresentou a todos a Portaria de nomeação da servidora pública municipal Júlia Girardi 
Baldi, para ocupação do cago de Chefe de Gabinete da Superintendência. Sem ressalvas ou 
questionamentos, aprovou-se. Encerramento e Lavratura da Ata: Foi oferecida a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso dela, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi 
lavrada, a qual, após lida e aprovada, será assinada pela Presidente do Conselho, representando os demais 
conselheiros presentes nesta reunião, conforme previsto no Art.14 da Resolução 002/2021 do ITUPREV. 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 10:15h.  
 
Assinatura: 
 

__________________ 
 

Zélia Maria Oliveira Pereira 
Presidente 
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