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COMITÊ DE INVESTIMENTO 
ATA DE REUNIÃO - Nº 010/2021 

Aos treze dias do mês do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, na sede do 
Instituto de Previdência de Vila Velha - IPW, inscrito no CNPJ sob o nº 
07.238.345/0001-27, localizado à Rua Henrique Moscoso, nº 1275 - Centro - Vila 
Velha/ES, reuniram-se na sala de reuniões deste Instituto os membros do Comitê de 
Investimento, nomeados pela resolução Nº 001/2017, sendo conduzida pelo Presidente 
do IPW, Sr. Jorge Eloy Domingues da Silva, atendendo as medidas de distanciamento 
social gerado pela pandemia de doença infecciosa virai respiratória - COVID-19, 
causada pelo Agente Novo Corona vírus, conforme Decreto nº 018/2021, tomando todas 
as medidas necessárias para evitar contágio. Constatada a existência legal de quórum 
o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, dando assim início aos trabalhos. A 
reunião teve como pauta aplicação dos recursos relativo à Contribuição Previdenciária 
dos segurados e patronal referente ao mês de AGOST0/21. Em linhas gerais, os 
programas de vacinação vem sendo cumpridos e, em alguns estados, com antecipação 
do cronograma, sendo um fator positivo para a atividade econômica local. Falando um 
pouco sobre a má performance dos mercados locais no mês de julho, a inflação 
continuou não dando trégua. O último número do IPCA-15 veio acima das expectativas. 
Adicionalmente, dúvidas sobre uma possível piora no quadro fiscal, com rumores a 
respeito de um suposto aumento do Bolsa-Família por fora do teto de gastos, e, gastos 
bem acima do previsto com o pagamento de precatórios em 2022, trouxeram impactos 
negativos nos mercados domésticos. Desse modo, alguns indicadores de renda fixa 
ficaram aquém do CDI (+ 0,36%) ou mesmo com retornos negativos, em especial os 
indicadores que agregam ativos de renda fixa com vencimentos mais longos, tais como 
o IRF-M (- 0,47%), o IMA-B 5+ (- 0,76%) IRF-M 1+ (- 0,83%), dentre outros. Sobre o 
mercado de renda variável, até o penúltimo dia útil de julho, a bolsa apresentava 
resultado levemente negativo. Porém, no último dia do mês houve uma queda 
expressiva, também em resposta a uma piora da percepção de risco associada à 
preocupações com a política fiscal, já comentadas acima. Assim, julho apresentou 
queda quase que generalizada dos principais índices de bolsa local. O lbovespa caiu 
3,94%, seguido pelo IBrX - 100 (- 3,99%), o ISE (-5, 11%) e o SMLL (-5,80%), dentre 
outras baixas. Em termos de política monetária, em sua última reunião, o BCB aumentou 
a taxa Selic em 1 %, de 4,25% para 5,25%, em linha com as expectativas de mercado. 
Conforme ATA do Copom, o aumento mais agressivo foi justificado como uma medida 
para assegurar as metas de inflação para os anos de 2022 e 2023, evidenciando o 
objetivo de ancoragem das expectativas inflacionárias. Para a próxima reunião, o comitê 
já adiantou mais um ajuste de 1 ponto, salientando que as altas de juros serão 
promovidas, sem interrupção, para além do nível neutro de estímulo econômico. O IBGE ~ -· 
divulgou ontem o IPCA de julho em 0,96%, acima da projeção de mercado (0,94%). Este 
é o maior resultado para o mês de julho desde 2002. Os preços da energia elétrica foram .. ·· 
apontados pelo IBGE como principal explicação para a alta. O IPCA acumulado no ano / 
é de 4,76% e de 8,99% nos últimos 12 meses. Posto isso, os pontos de atenção por 
aqui ficam por conta do ainda alto nível de infecções e mortes por Covid-19, já com(@) 
consistente tendência de queda, da escalada inflacionária, de uma potencial crise na 
geração de energia elétrica, do aumento de preocupação fiscal em ano pré eleitoral, dos 
constantes e crescentes ruídos políticos, dos desdobramentos que podem ser trazidos 
pela CPI da Covid-19, e a necessidade de discussão e aprovação de importantes e &\) 
consistentes reformas, tais como a reforma tributária e a administrativa. Diante de todo ~ 
esse cenário exposto o Comitê de Investimento decidiu por aplicar os valores do aporte { 
recebido da contribuição previdenciária, num montante de R$ 3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos mil reais), referente ao mês de AGOST0/2021, dividindo o v~ ., :fÍ/ · 
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recebido da seguinte forma: Banco Safra, no fundo Safra Consumo Americano - BDR 
Nível 1, o valor de R$ 2.000.000,00 e R$ 1.500.000,00 no Banco Banestes, Fundo 
Banestes Liquidez OI. Quanto aos valores foram solicitado para resgaste do Fundo 
Banestes BTG Pactuai Absoluto, o qual tem prazo de 30 dias para crédito, disposto em 
ata anterior, foi decidido pelo aporte no Banco Banestes, Fundo Banestes Liquidez OI, 
o valor de R$ 10.000.000,00. Deliberou-se também em reunião por algumas 
realocações, de fundos que não tem dado o resultado esperado, decidindo-se assim 
pela realocação dessa forma: Resgate do fundo lbovespa o valor de R$ 5.000.000,00 
realocando no Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA -2A, transação feita no Banco Caixa 
Econômica Federal. Resgate de R$ 10.000.000,00 do Fundo BB IMAB TP RF LP e R$ 
5.000.000,00 do Fundo BB IDKA 2A aplicando no Fundo BB Ações Bolsa Americana, 
transação feita no Banco do Brasil. O comitê de Investimento procura com essas 
transações melhorar a rentabilidade da carteira chegando mais próximo ao alvo definido 
na Política de Investimento 2021 . 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. 

ré Luiz de Oliv ·ra 
Membro 
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Vila Velha, 13 de setembro de 2021 . 
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