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

COMITÊ DE INVESTIMENTO 

ATA DE REUNIÃO - Nº 003/2022 

Aos dezesseis dias mês de março 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 Presidente do IPW, Sr. Jorge Eloy Domingues da Silva, 

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 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 fevereiro/22 e ainda sobre a análise geral da carteira de 

investimento. Olhando para o mercado de renda fixa local, de alguma forma também 

negativamente afetado pelo evento Fed, eventos de inflação e preocupação fiscal 

contribuíram para a má performance nesse segmento. O IPCA-15 veio acima das 

expectativas e novas pressões sobre o orçamento, vindas através da reinvindicação de 

reajuste salarial de funcionários públicos e também de propostas sobre eventual abatimento 

de impostos para controlar preços dos combustíveis, fizeram com que observássemos uma 

elevação na curva de juros doméstica. Desse modo, e em especial para ativos de renda fixa 

com exposição mais longa, o f DkA lPCA 20A apresentou queda de -2,92%, seguido pelo 

IMA-B5+ (-1,61%) e o IMA-B (- 0,73%), dentre outros, com retornos positivos para ativos 

pós-fixados. O mal desempenho de alguns importantes índices de bolsa internacionais, o 

MSCI ACWI se desvalorizou em -4,96%, o S&P 500 em -5,26%, e o Global BDRX em -

9,83%, todos em "moeda original", ou seja, considerando apenas a performance dos índices 

estrangeiros, com proteção cambial, ou, dito de outro modo, desconsiderando a variação(\ " 

~ambial. O Comitê observou os ·índices aplicados ,no~ fundos~ d~ Renda ~~riável estão~~::~~\}/.·! 

·'sangrando" no momento, causado pela guerra "Russ1a x Ucrania" que esia afetand~,..,-0' ~li 
mercado. A China voltou ao epicentro da pandemia podendo a economia mundial sofrer 

nova crise financeira. Devido o momento de aflição pelo qual o mundo vem passando os /W 
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mercados estão se comportando bem oscilante. Diante do cenário exposto o Comitê de \.J!:1/ 
Investimento decidiu por adquirir o valor de R$ 40.000.000,00 (Quarenta milhões de reais) 
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em NTN-B 2023, desde que as taxas estejam ao menos em 5,8% ao ano mais IPCA. Tais 

recursos seriam advindos dos recolhimentos relativos à contribuição previdenciária do mês 

de fevereiro/2022, da liquidação dos fundos "FIC de FI Banestes Estratégia" e "FI Caixa 

Brasil IDKA IPCA 2A", e o restante, do "Fundo Banestes liquidez". Caso até o dia 30 de 

março as taxas das NTN-B 2023 não atinjam a taxa de 5,8% ao ano, os recursos relativos à 

liquidação do FIC de FI Banestes Estratégia devem ser aplicados no Fundo Banestes 

Liquidez e os recursos relativos à Contribuição previdenciária de fevereiro/202 no "FI Caixa 

Brasil IDKA IPCA 2A". Neste caso não haverá resgate nos fundos "Banestes Liquidez e Fl 

Caixa Brasil IDKA IPCA 2A. O comitê de Investimento procura com essas aplicações 

aumentar a rentabilidade da carteira chegando mais próximo ao alvo definido na Política de 

Investimento 2022. 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. 

Maria M Martins 

Lucia Helena S Santos 
Membro 

Certificação CPA 1 O 

Vila Velha, 16 de março de 2022. 
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