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ATA DA 128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro 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. Tivemos a presença dos Senhores Cesar Henrique Domingos e 
Simone Simões, Superintendente Comercial Setor público do Banco Itaú. O Sr. Cesar 

iniciou mostrando que tanto no cenário externo como no interno há muita instabilidade 

com vários países recalculando seus PIB’s tendo uma queda nas produções. Que na 
Europa haverá novamente Lockdown, pois as pessoas lá não estão aderindo à vacina, 

trazendo mais instabilidade nos mercados financeiros do mundo todo. Que o PIB dos 
países emergentes está subindo um pouco, assim como a inflação e a taxa de juros 

causada por descasamentos entre demanda e oferta decorrentes da pandemia e pela 
alta dos preços das commodities, assim como aumento do IGPM impactando nos 

aluguéis e o IPCA nos alimentos dificultando a vida dos brasileiros. Esses preços, embora 
com variações, tem na maior parte, previsão de queda a partir de 2022 e aqui o Banco 

central deverá aumentar a taxa Selic para 7,75% até o segundo semestre de 2022 
atraindo alguns investidores na renda fixa, mas com a inflação alta traz muita 

volatilidade no mercado. Que devemos aguardar como será o ciclo de alta de juros 
principalmente no EUA ao contrário do Brasil que subiu a 5,75% e não deve parar. Sr. 

Cesar ressalta a importância das vacinações realizadas no Brasil e torce para que não 
venha uma nova onda do vírus. Que a retomada dos setores de serviços no país está 

devagar, mas estão voltando com exceção o setor de Tecnologia em Informática que foi 
muito beneficiado por causa do Home Office. Que a taxa de desemprego ainda é muito 

alta e não deve cair ainda por muito tempo e a queda do salário real. Que houve uma 
reavaliação do PIB para 2022 com um aumento de apenas 0,2%a.a e 1,3%a.a para 2023.  

Que o cenário para 2022 não é boa com ambiente de incertezas fiscais e políticas com 
um possível impacto na confiança dos agentes econômicos, além de menor impulso de 

crédito. Que alguns fatores contribuíram para perda de credibilidade como o impasse 

relacionado aos precatório e novo auxílio Brasil comum ambiente de demandas 
constantes sem retorno de receitas. Que a s reformas tributárias e administrativas estão 

longe de acontecer. Sr. Cesar relata também que no ano passado tivemos uma melhora 
na economia e os fundos de renda fixa e variável voltaram a pagar maiores 

rendimentos. Que hoje o mercado interno apresenta uma grande demanda interna que 
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dificulta um pouco as exportações. Que ano que vem, Sr. Cesar acredita que com o 

aumento ainda mais da taxa Selic as Instituições Financeiras poderão apresentar fundos 
que possam bater a meta atuarial. Finalizou que o IPAMV deverá está preparado para 

novas mudanças na carteira, haja vista que em 2022 será menos difícil apesar de que a 
“bolsa Brasil” foi superada pela bolsa americana e que isso está sendo muito favorável. 

Cléber voltou a comentar sobre empresas que estão tendo lucro em seus balanços 
patrimoniais. A próxima apresentação foi a do Banco do Brasil S/A com a Sr.ª 

Lívia Marques Ferreira, Gerente de assessoria de Investimentos. A Sr.ª Lívia começa 
mostrando que o cenário macro perdeu o ritmo de crescimento devido à intensa 

desvalorização do minério a trajetória ascendente do petróleo. Que continua a 

informação de que a expectativa é muito positiva economicamente nos países 
avançados, no mercado de trabalho, os níveis de poupança, crescimento dos PIB’s 

mesmo sendo pressionados por uma corrida inflacionaria. Que quando se tem um 
gargalho de produção tem uma pressão inflacionária potencialmente impulsi0onado no 

segmento de energia. Que ao lado dessas perspectivas haverá risco em atividade de 
curto prazo, pois os bancos centrais nos países avançados já reduzem as compras de 

títulos públicos, exemplificando os EUA que possuem uma economia estabilizada.  Que 
no cenário doméstico tem uma avaliação mais negativa com ativos perdendo a 

credibilidade, devido a uma queda no crescimento do PIB e um gargalo industrial. Além 
disso temos a situação do risco fiscal com os precatórios e auxílio Brasil e um impacto 

inflacionário nos alimentos, energia e nos preços industriais. Cléber diverge da 
Assessora sobre a previsão da Taxa Selic a 12,25% em 2022, pois acredita no controle da 

inflação. Que os aumentos da taxa Selic até o final de 2022, a Sr.ª Lívia acredita que a 
compra de títulos públicos de longo prazo não é seria uma opção de primeiro plano. Sr.ª 

Lívia lembra que quanto mais alta a Taxa Selic é muito bom para os bancos assim como 
para os investidores. Sr.ª Lívia finalizou destacando para o ano que vem o fundo BB 

PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LOGNO PRAZO PERFIL que com o 
aumento previsto da taxa Selic, será um dos destaques que baterá a meta atuarial em 

renda fixa e na renda variável destacou o fundo BB AÇÕES BOLSA AMERICANA, os quais 
já possuímos em nossa carteira.  Tatiana comunicou aos membros do comitê que no dia 

01/12/2021 as 10:00h será antecipada a reunião de dezembro, uma vez que precisamos 

aprovar a nova política de investimentos para 2022 para que seja submetida a 
aprovação do conselho administrativo e ouvir a apresentação do Sr. Ronaldo de Oliveira 

da Consultoria Financeira, LDB, para apresentar o estudo da ALM baseado no cenário 
atual e as previsões para o próximo exercício. Que o aporte novo referente ao 

pagamento de cupom dos títulos públicos federais , folha do 13º salário e novembro de 
2021 será aplicado 100% em títulos públicos, NTNB 2055, assim como será realocado o 

valor de R$ 2 milhões do fundo Caixa FI BRASIL DI  para compra de títulos públicos 
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federais. Nada mais havendo a deliberar, eu Luiz Carlos Vieira da Silva, lavrei presente 

ata, que será assinada por mim e demais membros presentes. 
 
 

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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