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Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 08/2022 – Reunião Ordinária de 21 de julho de 2022 

Aos 21 dias do mês de julho de 2022, às 14h15, na cidade de Itu. Presentes os membros do Comitê de 

Investimentos do ITUPREV, os nomeados pela Portaria ITUPREV nº 058 de 02/05/2022, a Sra. Kiara 

Farias e os Srs. Robson Silva e Marcio Coelho. A reunião foi presidida pela Srª Kiara Farias. Ainda 

presentes, o Superintendente Ruy Jacques Ceconello e a assessora Amanda Fernandes. Ordem do 

dia: 1) Análise do Cenário Econômico; 2) Homologação da Ata de nº 07 de 20/06, assim como as 

APR’s correspondentes; 3) Análise da Carteira de Investimentos em 30/06/2022; 4) Análise da 

Execução Orçamentária até junho/2022; 5) Novos Credenciamentos; 6) Alocação de recursos 

previdenciários disponíveis no mês; 7) Cálculo da taxa de administração do ITUPREV para 2022; 8) 

Apresentação do estudo Atuarial 2022; 9) Assuntos Gerais. Deliberações: 1) ANÁLISE DO CENÁRIO 

ECONÔMICO: Os comentários do mês, trazidos pelo Relatório da consultoria LDB, informam sobre a 

preocupação com as pressões inflacionárias, sobretudo após a divulgação de dados de inflação nos 

EUA e Europa acima do esperado, o que fez com que os Bancos Centrais adotassem apertos 

monetários mais intensos. Diante deste cenário desafiador de inflação e juros, além da perspectiva de 

atividade econômica mais fraca, a maioria dos índices de Bolsas internacionais fecharam o mês com 

rentabilidade negativa, impactando a carteira do Instituto neste momento, visto que 6% do patrimônio 

está alocado em ativos no exterior. No Brasil, a inflação elevada também causou impacto na carteira 

do ITUPREV. Os títulos mais curtos atrelados à inflação, que tiveram retornos positivos devido ao 

maior carrego inflacionário, enquanto os mais longos, sofreram mais com a alta da curva causada por 

esta pressão gerada. Já na renda variável, o Ibovespa seguiu a dinâmica de perdas dos índices 

internacionais, além de ter sido afetado negativamente pelo recuo nas cotações das commodities e 

incertezas locais. O Boletim Focus do dia 15/07 projeta a Selic para o fim de 2022 a 13,75%, com 

tendência de queda para os próximos anos. Para a inflação, o mercado espera que o IPCA feche 2022 

em 7,54%, também com tendência de baixa, no curto e médio prazo e o PIB está sendo projetado a 

1,75%, com destaque para as recorrentes revisões para cima. 2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA E DAS 

APR’s: Foi lida e homologada a Ata de nº 07/2022 e em seguida os membros do Comitê analisaram as 

APR’s de nºs 059 a 067 de 2022, aprovadas por unanimidade. 3) ANÁLISE DA CARTEIRA DE 

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

de -2,54%, frente a uma meta de 1,06%. Este resultado é o reflexo da marcação a mercado das ações 

brasileiras e dos ativos no exterior, que estão sendo impactados pelas altas de inflação e pelas 

oscilações no preço da matéria prima, que alimentam a cadeia produtiva e estimulam o crescimento da 

economia. No que diz respeito aos percentuais de alocação, a concentração de recursos em um único 

fundo não ultrapassa 5,2%, 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. 

O Patrimônio Líquido do Instituto fechou este mês em, aproximadamente, R$ 624.700.000,00 

(incluindo os imóveis). 4) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – JUNHO: A respeito da 

evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pela Diretora Financeira que o ingresso de 

Receitas Correntes no ano foi de R$ 62.165.518,00 enquanto o previsto era de R$ 42.992.907,00 e o 

total das Despesas Orçamentárias foi de R$ 13.175.471,00 quando o previsto para o período era de 

R$ 14.140.324,00, 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 ano de 2022 contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R$ 

48.990.047,00. 5) NOVOS CREDENCIAMENTOS: A Diretoria apresentou o Processo de 

Credenciamento do fundo Claritas Valor Feeder FIA, composto pelo Regulamento, Lâmina, QDD e 

Parecer da Consultoria Financeira, além dos Processos de Credenciamento dos Gestores, Claritas 

Administração de Recursos e Renascença DTVM Ltda, que foram devidamente aprovados pelos 
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membros do Comitê de Investimentos; 6) ALOCAÇÃO DOS RECURSOS: O total de recursos novos 

nesse mês somam R$ 6 milhões provenientes, parte de repasse de contribuição previdenciária, parte 

de pagamento de cupons de juros de NTN-B. A proposta da diretoria é direcionar os novos recursos 

para a aquisição de títulos públicos federais com vencimento em 15/08/2040, através de concorrência, 

a fim de realizar a compra com instituição credenciada que oferecer a melhor taxa. 7) TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO 2022: A Presidente informou aos presentes que a forma de apuração da taxa de 

administração a vigorar em 2022 sofreu alteração, em razão da revisão de entendimento quanto à 

regra vigente. O Protocolo nº 0402/2022 expõe os detalhes e passa a fazer parte integrante desta Ata.  

8) ESTUDO ATUARIAL 2022: O Relatório Atuarial para 2022 foi apresentado aos presentes em seus 

principais pontos, sobretudo aqueles que impactaram no aumento do déficit atuarial. A Diretora 

Financeira explanou que este aumento foi provocado, fundamentalmente, pela redução da taxa de 

juros utilizada como meta atuarial para este ano, que está em 4,93%, enquanto no ano anterior foi de 

5,43%. A oscilação para baixo desta taxa provoca variações no custo previdenciário apurado, elevando 

o total de recursos necessários para a cobertura do plano, ao longo dos próximos 35 anos. Além disso, 

observou-se um aumento no valor médio dos benefícios futuros, uma redução do valor de 

contribuições previdenciárias, em razão do aumento da expectativa de vida e a manutenção da idade 

de aposentadoria, que é de 62 anos, no município. Todos esses pontos influenciam no custo 

previdenciário e são indicadores que o atuário utiliza para medir quanto tempo o Plano necessita para 

pagar todos os benefícios previdenciários futuros. Diante disso, a Diretora informou que o atuário 

propôs um plano de amortização do déficit atuarial, que em 2022 será por meio de aporte de recursos 

e, para os anos seguintes, cabe ao Município analisar a viabilidade orçamentária e financeira do plano 

de equacionamento sugerido e fazer os ajustes necessários, se for o caso. Informou, ainda, que o 

prazo para envio do estudo à SPREV já expirou e que a Prefeitura está ciente da necessidade de 

retornar o quanto antes, para que este critério de análise por parte da Secretaria da Previdência seja 

regularizado. 9) ASSUNTOS GERAIS: Alteração do Calendário de Reuniões Ordinárias: Foi solicitada 

a alteração da próxima reunião, para o dia 22/08, às 14h, em função do Encontro Jurídico e Financeiro 

da APEPREM. O grupo concordou com a mudança. 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 16h30. 

 

 
Assinaturas:   

 

 

 

______________________                     __________________ __________________ 
Kiara Farias Robson Silva Márcio Coelho 
Presidente 
 
 
 
 
 

Membro Membro 

______________________ __________________  
Ruy Jacques Ceconello Amanda Fernandes  
Superintendente Assessora  
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