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

COMITÊ DE INVESTIMENTO 
ATA DE REUNIÃO - Nº 013/2021 

Aos quatorze dias do mês do mês de dezembro 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 NOVEMBR0/21 . Agregando o risco 
internacional, a tenção com a dinâmica inflacionária e dúvidas fiscais mais acentuadas, 
além do constante ruído político entre os três poderes, novembro acabou sendo positivo 
para renda fixa e negativo para renda variável, nesse último mercado, mais ou menos 
em linha com a queda observada no mercado internacional. Após um mês de outubro 
muito ruim para renda fixa , em especial para os vencimentos mais longos, em novembro 
houve uma certa acomodação dos prêmios da curva de juros, com o vencimento Jan/25 
chegando a recuar mais de 60 pontos-base em meados de novembro. O alívio veio pelo 
avanço da tramitação da PEC dos precatórios, com o fatiamento das matérias. Apesar 
de ser uma sinalização inicialmente tida como ruim, por fundamento é, a PEC dos 
precatórios ao menos coloca um limite nos gastos do governo para 2022, e, o "menos 
ruim" aqui passou a ser tido como bom. Dito de outra forma, a possível limitação para 
um cenário ruim foi recebida como notícia boa, e isso fez com que o mercado respirasse 
um pouco mais aliviado em novembro. As idas e vindas da PEC dos precatórios no 
Congresso foi , portanto, o fator preponderante para o movimento de queda das taxas 
de juros em novembro. Adicionalmente, a nova variante do coronavírus, a Ômicron, fez 
com que os mercados aumentassem a probabilidade de uma nova recessão global, o 
que também empurrou as taxas de juros para baixo. Os prefixados Jan/23 e Jan/25 
fecharam com queda, respectivamente, de 52 e 94 pontos-base, enquanto os cupons 
das NTNs-B 2024 e 2050 fecharam com queda de 43 e 20 pontos-base, 
respectivamente, incrementando os ganhos nos vencimentos mais longos. Desse modo, 
os indicadores de renda fixa com exposição mais longa apresentaram retornos mais 
positivos, a exemplo do IDkA IPCA 20A (+6,09%), do IMA-B5+ (+4,47%) e do IMA-B 
(+3,47%), dentre outros. Na contramão, o mercado de renda variável , também afetado 
por eventos internacionais e discussões políticas locais, principalmente por maiores 
dúvidas no âmbito fiscal, apresentou mais um mês com retornos negativos, mais ou 
menos em linha com o mercado internacional. Assim , salvo o IDIV, com retorno positivo 
de 0,89%, os demais índices de aqui acompanhados apresentaram queda, a exemplo 
do IFIX, com queda de 3,64%, seguido pelo SMLL (- 2,29%), IVBX-2 (- 2,08%) e do 
lbovespa (- 1,53%), dentre outros. Finalizando aqui os comentários sobre a PEC do 
Precatórios, e ainda com algumas idas e vindas, a promulgação parcial da PEC 
contemplará a mudança no índice de correção do teto de gastos, que abrirá o espaço 
fiscal para acomodar os gastos com o Auxílio Brasil , mas um dos pontos que não terá a 
promulgação imediata é a criação do subteto para pagamento de precatórios. Essa 
regra precisará voltar para análise da Câmara, devido às modificações que sofreu no 
Senado, assim como a vinculação do espaço fiscal aberto aos gastos sociais. Posto 
isso, e tentando destacar alguns pontos relevantes, a evolução do programa nacional 
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acordo com a PNAD, divulgado pelo IBGE em 30.11.2021 , o nível de desemprego está 
menor, em torno de 12,6%, ante os 12,7% esperados pelo mercado, mas, de qualquer 
forma, o desemprego ainda afeta 13,5 milhões de pessoas. Também no campo de riscos 
e de atenção, uma potencial crise na geração de energia elétrica vem sendo mitigada, 
mas, ainda temos queda de expectativas no PIB, um aumento de preocupação fiscal 
em ano pré-eleitoral , dos constantes e crescentes ruídos políticos, possíveis 
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, que tendem a ser discutidas e aprovadas somente após as 
eleições de outubro de 2022, aumentando o nível de atenção por aqui. Diante do cenário 
exposto o Comitê de Investimento decidiu por aplicar os valores do aporte recebido da 
contribuição previdenciária, referente ao mês de NOVEMBR0/2021, no fundo FI 
Banestes Liquidez REFOI, Banco Banestes; deliberando-se ainda por aplicar o valor de 
R$ 20.000.000,00 em Títulos Públicos Federais NTN-8 , para aproveitar as taxas do 
momentos, as quais estão bem atraentes. Esse montante será resgatado de fundos os 
quais não estão tendo bons retornos, quais sejam: fundo 88 Previd RF IMA-8 TP-Banco 
do Brasi l; Fundo FIC Caixa Brasil Gestão Estratégica, do Banco CEF e fundo FI 
Banestes Referencial IRF-M 1, totalizando o valor de R$ 20.000.000,00. Esse resgate 
será feito imediatamente e, caso não seja efetuado de imediato a compra dos títulos, 
este valor será aportado no fundo FI Banestes Liquidez REF OI - Banco Banestes, onde 
aguardará a melhor taxa para compra dos Títulos. O comitê já vem discutindo há tempos 
por fechar alguns fundos que não tem alcançado saldos positivos, sendo assim serão 
resgatados gradativamente até zerar o saldo do fundo. Optou-se então pelo resgate total 
do fundo FIC FIA Banestes BTG Pactuai Absoluto- Banco Banestes, e R$ 5.000.000,00 
do fundo FIC Ações Valor Dividendos RPPS, do banco CEF, 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. 

Vila Velha, 14 de dezembro de 2021. 

~ 
Lucia Helena S Santos 
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