
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VILA VELHA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

. COMITÊ DE INVESTIMENTO 
ATA DE REUNIÃO - Nº 012/2021 

Aos dezesseis dias do mês do mês de novembro 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 OUTUBR0/21. Agregando o avanço 
inflacionário novamente acima do esperado, dúvidas fiscais mais acentuadas e 
acirramento de tensões políticas entre os três poderes, outubro também 
apresentou mais um mês de má performance para os mercados locais, com 
ênfase maior para ativos de maior risco. Dito de outra forma, quase que um 
pouco mais do mesmo no que diz respeito à direção, porém, com intensidade 
negativamente maior, assim foi outubro. Os números de novos casos de contágio 
por Covid-19 no Brasil continuam caindo. Esses números ainda se encontram 
em patamares altos, mas, continuam apresentando consistente queda. Em 
linhas gerais, os programas de vacinação vêm sendo cumpridos de forma 
satisfatória. Essa dinâmica de queda continua sendo um fator positivo para a 
atividade econômica local. Com enfoque maior no campo político e fiscal, e 
olhando de outubro para adiante, o cenário de incertezas internas não 
apresentou melhora, pelo contrário. Sem muito impacto nos mercados, a leitura 
do relatório final da CPI da Covid-19 apresentou o pedido de indiciamento, por 
diversos crimes cometidos ao longo da pandemia, do presidente da república e 
de outras 75 pessoas, e duas empresas, em linha com o que já vinha sido 
sinalizado por seu relator, aumentando um pouco mais a pressão politica, já em 
alta temperatura. Adicionalmente, e aí sim de forma relevante, houve um 
importante agravamento de expectativas sobre o cumprimento do teto de gastos 
e responsabilidade fiscal, em especial sobre o financiamento do novo bolsa 
família, em ano pré-eleitoral. Desse modo, e salvo o IMA-S e o COI, com retornos 
positivos de +0,58% e +0,48%, respectivamente, os demais indicadores de 
renda fixa aqui acompanhados apresentaram retornos negativos, em especial 
aqueles com exposição mais longa, a exemplo do IRF-M 1+ (-3,44%) e do IMA
B5+ (-3,44%), dentre outros. Sobre o mercado de renda variável, també 
afetados por discussões políticas e principalmente por maiores dúvidas 
âmbito fiscal, os índices de bolsa locais apresentaram mais um mês c 
retornos negativos e de forma generalizada. Assim, partindo aleatoriamente aqui 
do IDIV, com queda de -4,23%, e do o lbovespa com queda de -6,74%, também 
destacamos as quedas do IBrX - 100 (-6,81%), IVBX-2 (-8,37%) e do SMLL (-
12,53%), dentre outros. 
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Diante do cenário exposto o Comitê de Investimento decidiu por aplicar os valores do 
aporte recebido da contribuição previdenciária, referente ao mês de OUTUBR0/2021, 
no fundo BB Ações Bolsa Americana do Banco do Brasil. Também deliberou-se por 
aplicar o montante de R$ 80.000.000,00 em Títulos Públicos Federais. A aplicação em 
Títulos Públicos Federais tem se apresentado como uma excelente alternativa de 
investimento, tendo em vista a elevação das taxas no período, pois oferece títulos com 
diferentes tipos de rentabilidade (prefixada, ligada à variação da inflação ou à variação 
da taxa de juros básica da economia - Selic), diferentes prazos de vencimento e também 
diferentes fluxos de remuneração. Para que isso ocorresse, foi necessário movimentar 
alguns valores de fundos para abrir espaço na carteira. Ficando disposto da seguinte 
forma: Resgastes feitos no banco CEF: Fundo FI Caixa Brasil IMA-B 5+ (resgate total); 
FI Caixa Brasil IRF-M RF LP (resgate total); FI Caixa Brasil Gestão Estratégica - R$ 
15.000.000,00 e fundo FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª - R$ 10.000.000,00. Resgates 
feitos no Banco Banestes: Fundo FI Banestes Previdenciário RF (resgate total) e no 
Banco do Brasil - Fundo BB Previdenciário IDKA 2A (resgate total). Todo montante 
relacionado foi direcionado a aplicação em Títulos Públicos Federais NTN-B, cujos 
vencimentos serão em 2030, 2040 e 2050, acrescido ainda o valor R$ 1.044.220,85, 
referente a créditos de cupom de juros, oriundos de juros semestrais com vencimento 
de Títulos Públicos Federais. Registra-se que nessa movimentação de resgate foi 
solicitado também o valor de R$ 2.500.000,00 do Fundo FI Ações Valor Dividendos -
Banco CEF e R$ 2.500.000,00 do Fundo FIC FIA Banestes BTG Pactuai - Banco 
Banestes, os quais tem prazo de crédito em 30 dias. 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. 
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