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ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) os 

membros do Comitê de Investimentos Cleber José de Miranda, Tatiana Prezotti Morelli, 
Luiz Carlos Vieira da Silva, Fernanda Bada Rubim, Riller Pedro Sidequersky, Jocarla 

Vittorazzi Laquini Campanha e Klesionando José dos Santos, designados pela Portaria nº 
003/2020, publicada no Diário Oficial do Município de Vitória em 29/01/2020, oriunda 

do Processo Administrativo n°656/2012, reuniram-se por vídeo conferência, às 13 horas 
para deliberarem assuntos relacionados à carteira de investimentos do IPAMV. Tatiana 

abriu a reunião informando que foi contactado a Consultoria Financeira do IPAMV, 
através do Sr. Ronaldo Oliveira, de como poderíamos proteger a carteira diante de um 

cenário crítico no mercado financeiro por causa do ambiente político no País 

desastroso. Tatiana comentou que de acordo com a Consultoria Financeira do IPAMV a 
carteira de ativos está sendo alocado dentro das normas da Resolução 3922/2010 com 

investimentos muito bem diversificados e que a volatilidade negativa apresentada nos 
fundos de renda fixa e renda variável é ocasionada por “risco de mercado” e que apenas 

temos a opção de retirar dos fundos IMAB, dos Art. 7º IV, a e Art. 7º I, b para o Art. 7º, I, 
a, ou seja, comprar títulos públicos NTN B. Jocarla comentou se não seria interessante 

investir em algum fundo do Art. 8º, II, a aquele com “ações Brasil”, haja vista que seria o 
momento de compra na “baixa”. Os membros do comitê decidiram que a melhor opção 

mesmo é a compra de títulos públicos. Cléber comenta também que os fundos de ações 
Brasil são de empresas muito boas e que empresas não vivem de notícias e que as 

criptomoedas serão em breve os novos papéis que estarão dentro dos próximos fundos 
ofertados pelas Instituições financeiras. Jocarla pergunta aos membros do comitê se 

querem abrir para mais apresentações de Instituições financeiras com outros fundos, 
mas que não possuímos mais “espaço” para aportes. Os membros decidem que até as 

eleições do ano que vem haverá muito “populismo” do governo e que o mercado não 
reagirá bem e tendo pela frente um novo aumento da Taxa Selic e que a saída será 

mesmo comprar títulos públicos e aguardar um aquecimento do mercado na bolsa, não 
sendo mais necessárias novas apresentações. Que aporte novo será para compra de 

títulos públicos, além dos resgates dos fundos IMAB junto ao Banco do Brasil S/A, 
Banestes S/A, e Caixa Econômica Federal S/A que foram levantados o histórico pela 

Consultoria Financeira sugerindo resgatá-los mesmo com volatilidade negativa, haja 

vista que ao longo de sua jornada, mesmo assim, deram lucro para a carteira.  Nada 
mais havendo a deliberar, eu Luiz Carlos Vieira da Silva, lavrei presente ata, que será 

assinada por mim e demais membros presentes. 
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Cleber José de Miranda 

Membro e Representante do Legislativo Municipal 
Certificado pela ANBIMA – CPA 20 

 
 

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha 
Membro e Representante do IPAMV 

Certificado pela ANBIMA – CPA10 
 

 
Tatiana Prezotti Morelli 

Membro e Representante do IPAMV 
Certificado pela ANBIMA – CPA10 

 
 

Luiz Carlos Vieira da Silva 
Membro e Representante do IPAMV 

Certificado pela ANBIMA - CPA10 
 

 
Riller Pedro Sidequersky 

Membro e Representante do Executivo Municipal 
Certificado pela ANBIMA – CPA10 

 
 

Klesionando José dos Santos 
Membro e Representante do Conselho Administrativo do IPAMV 

 

 
Fernanda Carla Bada Rubim 

Membro e Representante do Conselho Fiscal do IPAMV 
Certificado pela ANBIMA - CPA10 
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