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

COMITÊ DE INVESTIMENTO 

ATA DE REUNIÃO - Nº 002/2022 

Aos quinze dias do mês de fevereiro 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 janeiro/22 e ainda os valores 

referentes a aplicação dos recursos oriundos de Cupom de Juros semestrais dos 

fundos com vencimento Banco do Brasil e CEF. Ainda que agregando o risco 

internacional, a atenção com a dinâmica inflacionária e dúvidas fiscais mais acentuadas em 

ano eleitoral, além do constante ruído político entre os três poderes, janeiro acabou sendo 

negativo para renda fixa com vencimentos mais longos e muito positivo para renda variável, 

na contramão do mercado acionário internacional. Olhando para o mercado de renda fixa 

local, de alguma forma também negativamente afetado pelo evento Fed, já comentado 

anteriormente, eventos de inflação e preocupação fiscal contribuíram para a má performance 

nesse segmento. O I PCA-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 IDkA 

IPCA 20ª apresentou queda de -2,92%, seguido pelo IMA-85+ (-1,61 %) e o IMA-B (- O, 73%~· /J J7 
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outros. No campo de riscos e de atenção, a evolução do programa nacional de vacinação 

contra a Covid-19 tem sido positiva, trazendo algum alento. O aumento de preocupação 

fiscal em ano eleitoral, a necessidade de ancoragem inflacionária, com esforços isolados do 

banco central, os constantes e crescentes ruídos políticos entre os três poderes, a qualidade 

das propostas econômicas a serem trazidas e posteriormente implementas por um eventual 

novo governo, são alguns dos pontos relevantes que merecem um bom nível de atenção por 

aqui. Diante do cenário exposto o Comitê de Investimento analisou os fundos disponíveis 

nos principais Bancos, decidindo-se assim por aplicar os valores recebidos da contribuição 

previdenciária do mês de janeiro/2022 no total de R$ 3.450.000,00 (três milhões, 

quatrocentos e cinquenta mil reais) e ainda os valores referentes ao Cupom de juros 

semestrais do Banco do Brasil, no total de R$ 2.980.796, 15, ambos no fundo Banestes 

Liquidez do Banco Banestes. O valor referente ao Cupom de juros semestrais da Caixa 

Econômica Federal, no total de R$ 1.121.772,80, optou-se por aplicar no fundo Brasil IDKA 

IPCA 2A RF LP do mesmo banco. O comitê de Investimento procura com essas aplicações 

aumentar o percentual 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. 
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Vila Velha, 15 de fevereiro de 2022. 
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