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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

 

 

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

 

ATA nº 014/2021 – Reunião Extraordinária de 21 de outubro de 2021 

Aos 21 dias do mês de outubro de 2021, às 15h20, 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 de março de 2020, as Sras. Kiara Farias, Marinete Barbierato e o Sr. Daniel Aparecido de Paiva 

e ainda a Sra. Paula Marangoni, nomeada pela Portaria ITUPREV nº 097 de 27/09/2021. Em virtude da 

quarentena decretada em decorrência da COVID-19, a reunião foi efetuada remotamente. A reunião foi 

presidida pelo Superintendente, Luiz Carlos Brenha e secretariada pela Sra. Kiara. Ordem do dia: 1) 

COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS: A Diretora Financeira Kiara Farias informou a todos 

sobre o momento de volatilidade no mercado financeiro doméstico, em razão de turbulência política. A 

situação acabou provocando a abertura da curva de juros, ocasionando a oportunidade para aquisição 

de títulos públicos federais em taxa atrativa para a carteira do instituto. A proposta da equipe de gestão 

do ITUPREV é promover resgates dos recursos que estão alocados em fundos de renda fixa com 

estratégia de gestão ativa e direcionar os valores resgatados para a compra de Títulos Públicos Federais 

que tenham vencimentos compatíveis com o passivo atuarial do Instituto e que pague prêmios acima da 

meta atuarial, contribuindo também para uma redução da volatilidade da carteira de investimentos do 

instituto, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desses ativos. Desta forma, o Comitê 

decidiu acatar a indicação da diretoria e aprovou o resgate total do fundo CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF 

LP (aproximadamente R$ 38 milhões) e o resgate parcial do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO 

TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO (aproximadamente R$ 23 milhões) e direcionar para a compra de 

Títulos Públicos Federais NTN-B40 que tenha rentabilidade compatível com a meta atuarial, em 

instituição credenciada que ofereça condições mais vantajosas. 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 Paula Marangoni 
Presidente 
 
 
 
 
 

Secretária Membro 
 

______________________ _____________________  
Marinete Barbierato Daniel Aparecido de Paiva  
Membro 
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