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Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

 

ATA nº 016/2021 – Reunião Extraordinária de 06 de dezembro de 2021 

Aos 6 dias do mês de dezembro de 2021, às 10h20, 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. 

A Sra. Paula Marangoni, nomeada pela Portaria ITUPREV nº 097 de 27/09/2021, não esteve presente 

por motivo justificado. 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) APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 4963/2021 E REVISÃO DA 

POLÍTICA DE IINVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2022: o Presidente apresentou a nova Resolução 

do Conselho Monetário Nacional que revoga a Resolução 3.922 e dispõe sobre as aplicações dos 

recursos dos regimes próprios de previdência social. Luiz abordou os principais pontos de alteração nas 

regras, sobretudo no que diz respeito à nova classificação dos segmentos e limites de alocação dos 

recursos. Ainda dentre os pontos previstos pela nova Resolução, o Presidente destacou a criação do 

segmento de Empréstimos Consignados, o qual possibilitará destinar 5% do patrimônio líquido do 

Instituto para a concessão de empréstimos consignados aos segurados. Ainda sobre esse novo 

segmento, foram levantadas questões que precisam ser definidas posteriormente, como a contratação 

de ferramenta para realizar a gestão de empréstimo, análise de risco, bem como definir regulamentação 

para definição de taxa que seja vantajosa em relação às já praticadas atualmente pelos Bancos, porém, 

que também inclua custos com seguro prestamista, ferramenta de gestão (sistema), analistas, pesquisa 

cadastral, riscos de inadimplência, etc.  Devido a divulgação das novas regras, fez-se necessário revisar 

a Política Anual de Investimentos para o ano de 2022, que já havia sido aprovada anteriormente, a fim 

de adequá-la aos novos parâmetros. A minuta da nova Política de Investimentos 2022 foi lida e aprovada 

sem ressalvas. 2) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – OUTUBRO 2021: A respeito da 

evolução da execução orçamentária, foi demonstrado que o ingresso de Receitas Correntes no mês de 

outubro foi de R$ 63.349.148,00, enquanto o previsto era de R$ 59.008.528,00 e o total das Despesas 

Orçamentárias foi de R$ 17.371.379,00, quando o previsto para o período era de R$ 21.140.316,00, 

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 outubro contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R$ 45.977.768,34. Luiz 

informou ainda que a rubrica orçamentária de aposentadorias precisará ser suplementada, pois o valor 

previsto para o ano foi superado. Porém, não será necessário fazer a suplementação por Decreto, visto 

que há sobra de orçamento em outras contas contábeis. Desta forma, será feita somente redistribuição 

de valores. A análise de execução orçamentária foi analisada sem ressalvas. 3) REALOCAÇÃO DOS 

RECURSOS: A) Após estudo realizado na carteira do ITUPREV pela diretoria, notou-se que há uma 

parcela dos investimentos alocados em fundos atrelados ao IMA-B (cerca de R$ 42 milhões). 

Considerando que ainda existem bons prêmios nos títulos públicos de longo prazo, que a alta da SELIC 

prevista para a próxima reunião do COPOM já está precificada pelo mercado, que o cenário atual vem 

sinalizando fechamento da curva de longo prazo para o próximo ano e, principalmente, que a compra de 

TPF com vencimento em 2040 bate a meta atuarial (5,04%) no ano de 2023, ou seja, que no longo prazo 

a rentabilidade necessária para alcançar a meta atuarial está garantida nessa categoria de 

investimentos, foi apresentada a proposta de resgatar os recursos alocados em fundos de investimentos 

atrelados ao IMA-B (cerca de R$ 42 milhões) ainda com lucro e direcionar para a compra de Títulos 

Públicos Federais NTN-B40. O Comitê aprovou a decisão. B) Em relação aos recursos alocados em 

ativos no exterior, discutiu-se sobre a parcela que está exposta à variação cambial e àquela que está 

protegida das oscilações do dólar. Atualmente, a carteira do ITUPREV possui 03 fundos sem proteção 
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cambial (BB Global Select MM, Nordea Global Star Dolar e Genial MS US) e 01 exposto ao câmbio (Axa 

WF Framlington Digital Economy). O Comitê, analisando o cenário atual de alta de juros no Brasil, 

concluiu que este panorama favorece os fundos com proteção cambial, visto que o ingresso de capital 

estrangeiro no país promove uma valorização do real frente ao dólar. Por outro lado, os ativos que sofrem 

influência cambial são prejudicados. Desta forma, a sugestão trazida pela diretoria é de reduzir a parcela 

de recursos que está alocada em fundos com ativos no setor de tecnologia e sem a proteção cambial. 

Se forem realizados resgates, estes serão feitos com lucro, visto que a rentabilidade acumulada está 

positiva no ano. As opções de realocação de recursos no exterior serão discutidas na próxima reunião. 

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 11h50. 

 

 

 

Assinaturas: 

 

  

______________________ ____________________ ______________________ 
Luiz Carlos Brenha Kiara Farias Marinete Barbierato 
Presidente 
 
 
 
 
 
 

Secretária Membro 
 

______________________ _____________________ ______________________ 
Daniel Aparecido de Paiva Valéria Catani Amanda Fernandes 
Membro Assessora 
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