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COMITÊ DE INVESTIMENTO 
ATA DE REUNIÃO - Nº 001/2022 

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 
da reuniões deste Instituto os membros do Comitê de Investimento, nomeados pela 
resolução Nº 001/2017, sendo conduzida pelo novo Presidente do IPW, Sr. Jorge Eloy 
Domingues, juntamente com a nova equipe de diretores, atendendo as medidas de 
distanciamento social gerado pela pandemia de doença infecciosa virai respiratória -
COVID-19, causada pelo Agente Novo Carona 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 dezembro/21 acrescido dos 
valores de 13° salário. Ainda que agregando o risco internacional, a atenção com a 
dinâmica inflacionária e dúvidas fiscais mais acentuadas em ano pré-eleitoral, além 
do constante ruído político entre os três poderes, dezembro acabou sendo positivo 
para renda fixa e para renda variável, mais ou menos em linha com o mercado 
internacional. Por aqui, e de forma positiva para Renda Fixa, os juros recuaram 
após a aprovação da PEC dos precatórios, tida como positiva. Apesar de ser ruim 
por fundamento, a aprovação da PEC dos precatórios colocou, ao menos em tese, 
um limite nos gastos do governo para 2022, e, o "menos ruim" aqui passou a ser 
tido como bom, como já havíamos comentado anteriormente. Para renda fixa, 
também contribuiu positivamente a divulgação de indicadores de atividade mais 
fracos que o esperado pelo mercado, começando pelo PIB do 3° trimestre, que veio 
com retração de O, 1 %, contra uma expectativa de expansão de O, 1 %. A produção 
industrial tambérn surpreendeu negativamente, com queda de -0,6%, frente a um 
consenso de alta de +0,6%. As vendas no varejo caíram -0, 1 %, frente a uma 
expectativa de alta de +0,8%. Por fim, o setor de serviços também caiu -1,2%, 
contra um consenso de alta de +O, 1 %. Desse modo, e excluindo os índices de 
renda fixa com exposição mais longa, pois apresentaram retornos negativos, a 
exemplo do IDKA IPCA 20A (-2,28%) e do IMA-B5+ (-0,34%), todos os demais 
índices aqui acompanhados apresentaram retornos positivos em dezem~};, 
destacando por ordem decrescente o IRF-M 1+ (+2,29%), o IRF-M (:1,89%), o IR_ . 
M 1 (+0,88%) e o IMA GERAL (+0,87%), dentre outros. Aproveitando os bon \ 
ventos do mercado internacional, o mercado de renda variável local também 1 

apresentou retornos positivos, a exemplo do IFIX (+8,78%), do SMLL (+3,80%), 
IBRX - 50 (+3,76%), do IBrX - 100 (+3, 14%) e do lbovespa (+2,85%), dentre 
outros. Falando um pouco sobre inflação, e posteriormente sobre política 
monetária, o IBGE divulgou na última terça-feira o IPCA de dezembro, que ficou em 
0,73%, acima das expectativas de mercado, que eram de 0,64%. No cumulando do 
ano a alta foi de 10,06%, contra um teto de meta de 5,25%. Em conjunto, 
transportes, habitação, alimentação e bebidas responderam por cerca de 79% da ~· 
inflação de 2021. Também pressionado pela inflação, o Copom já havia adiantado ). ~ 
mais uma alta de 1,50%, em sua próxima reunião, agendada para os dias 1º e 2º \f... 
de fevereiro, onde iríamos dos atuais 9,25% para 1 O, 75%, se tudo o mais constante. 
No último Relatório Focus, o mercado espera que a Selic encerre 2022 em 11, 75%~ 
e 2023 em 8,00%. Por fim, no campo de riscos e de atenção, a evolução d\o,, , : ' 
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programa nacional de vacinação contra a Covid-19 tem sido positiva, trazendo 
algum alento, ainda que tenhamos o surgimento da Ômicron em conjunto com a 
variante da gripe H3N2. Conforme projeções trazidas pelo Relatório Focus, ainda 
continuamos observando revisões de queda nas expectativas do PIB para 2022 
(+0,28%) e 2023 (+1,70%). Também convém que não percamos de vista o aumento 
de preocupação fiscal em ano eleitoral, os constantes e crescentes ruídos políticos 
entre os três poderes, 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 de todo esse cenário exposto o Comitê 
de Investimento analisou os fundos disponíveis nos principais Bancos, onde tentasse 
garantir ganhos equilibrados, optando assim pela aplicação de R$ 25.000.000,00 em 
Títulos Públicos Federais NTN-B. Efetuando o resgate total do fundo BB Previdenciário 
Alocação Ativa e do Fundo Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado, e ainda o valor de R$ 
6.480.950,89 do Fundo Banestes Liquidez. O Comitê decidiu ainda pelo resgate total do 
Fundo BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA Ili e do FIC Ações Valor Dividendos 
RPPS da Caixa Econômica Federal cujos créditos ocorrem em D + 30 dias. Quanto ao 
valor relativo à Contribuição Previdenciária referente a dezembro/21 acrescido dos valores 
de 13° salário, o comitê decidiu por aplicar no Fundo Banestes Liquidez - Banco Banestes. 
O Comitê decidiu ainda que os valores relativos aos resgates anteriormente solicitados do 
fundo FIC Ações Valor Dividendos RPPS e do Fundo FIC FIA Banestes BTG Pactuai 
Absoluto serão aplicados, respectivamente, no fundo FI Caixa Brasil IDKA 2A RF LP e no 
fundo Banestes Liquidez REF OI. O comitê procura com essa aplicação aumentar o 
percentual da carteira chegando mais próximo ao alvo definido na Política de Investimento. 
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 Oliveira 
Membro 
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Diretor 

Vila Velha, 1 O de janeiro de 2022. 
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Membro 
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