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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

 

 

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 01/2022 – Reunião Extraordinária de 10 de janeiro de 2022 

 

Aos 10 dias do mês de janeiro de 2022, às 15:00 h, na cidade de Itu. Presentes os membros do Comitê 

de Investimentos do ITUPREV, o Sr. Luiz Carlos Brenha, os nomeados pela Portaria ITUPREV nº 105 

de 26/03/2020, as Sras. Kiara Farias, Marinete Barbierato e o Sr. Daniel Luiz Paiva, e ainda a Sra. Paula 

Marangoni, nomeada pela Portaria ITUPREV nº 097 de 27/09/2021. Em virtude das medidas de 

segurança adotadas em decorrência da COVID-19, a reunião foi efetuada de forma híbrida, com alguns 

presentes e outros conectados remotamente. A reunião foi presidida pelo Superintendente, Sr. Luiz 

Carlos e secretariada pela Sra. Kiara. Ordem do dia: 1) Decidir pela alocação de recursos 

previdenciários provenientes de cupons de juros de títulos públicos federais, cerca de R$ 3,2 milhões, 

além do aporte da Prefeitura referente à alíquota suplementar, cerca de R$ 6,3 milhões, totalizando o 

montante de R$ 9,5 milhões. A sugestão da diretoria é manter esses recursos em renda fixa, já que o 

cenário atual, que sofre com forte volatilidade no preço do dólar e das ações, favorecendo a aquisição 

de títulos públicos federais com taxas atrativas e compatíveis com a meta atuarial. Cabe ressaltar que o 

Instituto não terá necessidade de utilização desses recursos até 2040. Após analisar o mercado 

macroeconômico, o Comitê optou, por unanimidade, por direcionar o montante para a compra de Títulos 

Públicos Federais NTN-B com vencimento em 15/08/2040, através de concorrência, a fim de realizar a 

compra com instituição credenciada que oferecer a melhor taxa. 2) Definição do Calendário de Reuniões 

ordinárias deste colegiado para o ano de 2022: O Comitê definiu o calendário de reuniões ordinárias 

para este ano, o qual será divulgado no site do ITUPREV para que os interessados tenham acesso. As 

datas ficaram assim estabelecidas: 18/01, 16/02, 16/03, 18/04, 16/05, 15/06, 18/07, 16/08, 16/09, 17/10, 

16/11, 16/12, sempre às 14 horas, com exceção do dia 15/06 que será às 9h. 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: 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
Marinete Barbierato Daniel Aparecido Paiva 
Membro Membro 

_____________________________ _____________________________ 
Paula Marangoni Amanda Fernandes 
Membro Assessora 

_____________________________ _____________________________ 
Kiara Farias Berni Luiz Carlos Brenha 
Secretária Presidente 

 

http://www.ituprev.sp.gov.br/

		2022-01-18T18:10:14-0300
	KIARA FARIAS BERNI:57374090234




