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

COMITÊ DE INVESTIMENTO 

ATA DE REUNIÃO - Nº 008/2022 

Aos quatorze dias mês de julho 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 os 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 junho/22, assim como analisar as previsões do mercado e fazer as movimentações 

de recursos julgadas convenientes. Cenário em junho: a preocupação com as pressões 

inflacionárias continuou dominando a pauta, em especial após divulgação de dados de 

inflação acima do esperado nos Estados Unidos e na Europa. Como resultado, os principais 

bancos centrais sinalizaram a necessidade de apertos monetários mais intensos. Frente ao 

cenário desafiador de inflação e juros, além da perspectiva de atividade econômica mais 

fraca, a maioria dos índices de Bolsas internacionais fecharam o mês com rentabilidade 

negativa. No mercado acionário americano, os principais índices apresentaram retornos 

negativos. No cenário doméstico, a inflação elevada continuou contribuindo para o 

andamento de projetos legislativos que visam reduzir impostos, elevar auxílios e criar 

projetos de transferências do governo. As restrições da lei eleitoral serão flexibilizadas com 

a declaração de estado de emergência, o que possibilitará novo rompimento do teto de 

gastos. Assim sendo, como as leituras de inflação vieram acima das expectativas, ainda há 

uma pressão sobre a curva de juros domésticas. Diante do cenário exposto acima o Comitê 

de investimentos decidiu que os valores referentes à Contribuição Previdenciária do mês de 

junho de 2022 deverão ser aplicados no fundo Banestes Liquidez REF OI, não propondo, 

neste momento, outras alterações na carteira. 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. 
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Vila Velha, 14 de julho de 2022. 
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