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Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, na sede do Instituto 
de Previdência de Vila Velha - IPVV, inscrito no CNPJ sob o nº 07.238.345/0001–27, 
localizado à Rua Cabo Aylson Simões, nº 536- Centro - Vila Velha/ES, reuniram-se na sala 
da Presidência deste Instituto os membros do Comitê de Investimento, nomeados pela 
resolução Nº 001/2017. Constatada a existência legal de quórum, o Sr. Presidente 
agradeceu a presença dos presentes dando assim início aos trabalhos. A reunião teve como 
pauta a aplicação dos recursos relativo à Contribuição Previdenciária dos segurados e 
patronal referente ao mês de SETEMBRO/2018 dentre outros assuntos relativos a 
movimentação da carteira de ativos do IPVV. A reunião iniciou com análise do Comitê, 
observando que no plano doméstico, o principal evento continua sendo as eleições 
presidenciais. Os resultados do 1º turno ocorrido em 07/10/2018 ocasionaram uma grande 
entrada de fluxo estrangeiro em ambiente de bolsa de valores, com uma alta valorização 
dos ativos de risco no pregão ocorrido em 08/10/2018. Porém, o cenário continua apontando 
uma alta volatilidade até o final do ano, decorrente dos possíveis resultados de 2º turno e 
formação da equipe do futuro presidente. Considerando que a Conta de Investimento em 
Títulos Públicos (definida na Política de Investimento 2018/2019) ainda não foi aberta, e a 
necessidade de proteger o capital com rendimento, o Comitê de Investimento decidiu por 
alocar os recursos oriundo da Contribuição Previdenciária no fundo BB Previdenciário IMAB 
TP do Banco do Brasil o valor de R$ 2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil) e, considerando 
o baixo rendimento do fundo FIA CAIXA Institucional BDR Nível I, da conta CEF 37-0, no 
acumulado mês de outubro/18, bem como a previsão de  queda do dólar, este fundo 
possivelmente daria retorno negativo; sendo assim, foi definido retirar a totalidade dos 
recursos, no montante de  R$ 7.186.286,62 (sete milhões, cento e oitenta e seis mil, 
duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos) e realocar no Fundo Fia Brasil 
Ibovespa da CEF, o qual tem dado índices melhores. Nada mais havendo a tratar o 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a 
presente ata que vai assinada por todos presentes. 
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