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Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 
 
ATA nº 13/2022 – Reunião Ordinária de 19 de dezembro de 2022 
Aos 19 dias do mês de dezembro de 2022, às 14h37, na cidade de Itu. Presentes os membros do Comitê 
de Investimentos do ITUPREV, nomeados pela Portaria ITUPREV nº 058 de 02/05/2022, atualizada pela 
Portaria nº 143 de 01/11/2022, os Srs. Robson Silva, Marcio Coelho, e Daniel Luiz Aparecido de Paiva. 
Ainda presente, o Diretor Financeiro Ricardo Bortolini e a Assessora Amanda Fernandes. Ordem do 
dia: 1) Homologação da Ata de nº 12 de 18/11/2022; Homologação das Autorizações de Pagamento e 
Resgate (APR) de Novembro/2022; 3) Análise do Cenário Econômico; 4) Análise da Carteira de 
Investimentos em 30/11/2022; 5) Deliberação sobre a alocação de recursos previdenciários que estão 
disponíveis no mês, além de eventuais realocações; 6) Assuntos Gerais; Deliberações: 1) 
HOMOLOGAÇÃO DA ATA N° 12: Foi lida e homologada sem ressalvas a Ata de nº 12/2022. 2) 
HOMOLOGAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO E RESGATE (APR): Os membros do 
Comitê analisaram as APR de n.º 110 a 117 de 2022 homologando as mesmas por unanimidade. 3) 
ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO: O Diretor Financeiro realizou análise do cenário econômico 
atual, comparando os ciclos de 2020/2021 com o ano de 2022, destacando a evolução do processo 
inflacionário no mercado doméstico e mundial, bem como as medidas adotadas pelas autoridades 
monetárias, os reflexos de tais medidas e as perspectivas para os próximos meses no tocante à juros, 
inflação e PIB. A partir da discussão com os demais membros, definiu-se um cenário de curto prazo em 
que eventuais realocações dos recursos são desaconselhadas, havendo, no entanto, a possibilidade de 
abertura de “janelas de oportunidade” para investimentos em bolsa doméstica e títulos de renda fixa 
prefixados, as quais serão monitoradas. 4) ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: Em 
novembro, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade de -0,57% frente a 
uma meta de 0,80%. O resultado continua refletindo o impacto, principalmente, da exposição dos ativos 
na categoria de renda variável, que continua sofrendo com o cenário de inflação alta e incertezas 
políticas. No que diz respeito aos percentuais de alocação, o desenquadramento ocorreu no limite do 
Artigo 10º II que está em 5.68% em função da rentabilidade passiva. No mês corrente, o Patrimônio 
Líquido do Instituto alcançou o montante de R$ 691.009.532,68 (incluindo os imóveis). 5) ALOCAÇÃO 
DOS RECURSOS: Foi apresentado aos membros que houve a entrada de recursos no mês de 
Dezembro/2022 na ordem de R$ 9,3 milhões, oriundos dos repasses de contribuição previdenciária, 
compensação previdenciária e aportes do equacionamento do déficit previdenciário, sendo que de tal 
montante  R$ 435.672,43 foram destinados para Taxa de Administração. Do total arrecadado, deduzida 
a Taxa de Administração e as Despesas com Folhas de Pagamentos restaram recursos na ordem de 
R$ 5,9 milhões disponíveis para investimento. O Comitê, diante do cenário definido, decidiu por 
unanimidade direcionar os recursos para renda fixa no curto prazo, optando pelos seguintes aportes: R$ 
4,9 milhões no fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI e R$ 1 milhão para o fundo 
SOMMA TORINO RENDA FIXA CP LP que já integra a carteira do ITUPREV. O Comitê por unanimidade 
também decidiu pelo investimento de R$ 300.000,00 dos recursos oriundos da Taxa de Administração 
no fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI. Ato contínuo o Comitê deliberou acerca da 
11° chamada de capital para integralização de cotas do KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER 
INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP, no valor de R$ 431.050,00 a ser realizada até o dia 
26/12/2022 para cumprimento da cláusula 3º do compromisso de investimentos e do artigo 35 do 
Regulamento do fundo, aprovando o aporte por unanimidade. 6)Assuntos Gerais: No tocante à 
apresentação da Execução Orçamentária do Mês de Novembro/2022, em razão da ausência por  
motivos de força maior do Diretor Administrativo, a mesma se dará em reunião do Conselho Deliberativo 
que ocorrerá em 22 de Dezembro de 2022, oportunidade em que o Comitê de Investimento se fará 
representar.Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a 
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palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra os trabalhos foram 
encerrados. A presente Ata será lavrada, a qual após lida e, se aprovada, será assinada pelos membros 
presentes. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 16h40. 
 
 
 
Assinaturas:   

 

 

 

______________________                     __________________ __________________ 
Márcio Coelho Robson Silva Daniel Paiva 
Membro 
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______________________ __________________  
Amanda Fernandes Ricardo Bortolini  
Assessora                                                      Diretor Financeiro  
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