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ATA DA 130ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) 
os membros do Comitê de Investimentos Cleber José de Miranda, Tatiana Prezotti 
Morelli, Luiz Carlos Vieira da Silva, Riller Pedro Sidequersky, Jocarla Vittorazzi Laquini 
Campanha, Klesionando José dos Santos e Valfredo Paiva, designados pela Portaria 
004/2022 publicada no Diário Oficial do Município de Vitória em 14/01/2022, oriunda 
do Processo Administrativo n° 34/2022, reuniram-se por vídeo conferência, às 14:00 
horas para deliberarem assuntos relacionados à carteira de investimentos do IPAMV. 
Tatiana abriu a reunião dando as boas vindas ao novo membro, Sr. Valfredo Paiva 
representante do conselho fiscal do IPAMV, destacando que o novo membro possui 
a certificação do CPA 20 e isso pesará favoravelmente na avaliação do pró-gestão. 
Tatiana informa que estamos passando por diversos desafios com muita volatilidade 
nos fundos por causa da instabilidade econômica e política no Brasil e no mundo, 
porém conforme nossa consultoria financeira o IPAMV tem uma carteira muito bem 
diversificada e estamos investindo dentro de cada cenário apresentado, fazendo 
realocações e protegendo a carteira. Jocarla informou ao novo membro, Sr. Valfredo, 
que irá mandar o relatório da carteira do IPAMV, sendo que temos 65,84% em Renda 
Fixa,  em Renda Variável, 13,12% em ações Brasil e  10,18% em multimercado e 
10,71% em investimento no exterior. Tatiana Informa aos membros presentes que o 
gestor Rio Bravo Investimentos apresentou o fundo multimercado de capital 
protegido, enquadrado na nova resolução no Art. 10º, I. Jocarla explicou que nesse 
artigo estamos desenquadrados passivamente devido à boa rentabilidade dos fundos 
atrelados ao dólar, como os índices S&P 500, e que o fundo Capital protegido do Rio 
Bravo pertence a esse mesmo artigo. Cléber manifestou-se contrário ao aporte, pois 
há uma barreira psicológica pra baixo em relação ao dólar, a bolsa tem uma variação 
mais otimista pra esse ano apesar de ser um ano eleitoral. Que a inflação ainda vem 
aumentando, assim como nos EUA e o preço médio do dólar permanecerá estável 
pelo menos a curto prazo e não acredita ser uma troca de investimento ideal, não 
acreditando que o banco proteja o capital e sim o utiliza durante todo o período de 
carência em interesses próprios. Que os demais membros como Sr. Valfredo e o Sr. 
Riller também não concordaram com essa realocação acreditando que não é o 
momento para mexer nos fundos do exterior, muito pelo contrário, se pudesse 
aportaria mais em ativos internacionais. Sr. Valfredo solicitou a presença na próxima 
reunião da consultoria financeira para que atualizasse a carteira de investimento do 
IPAMV e que a princípio mencionou sobre corretoras que operam conosco. Tatiana 
explicou que não contratamos corretoras, apenas existe 01(um) contrato com a 
Consultoria financeira com base na legislação. Que na compra de títulos públicos 
federais credenciamos corretoras para custodiá-los com taxa de custódia zero, 
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apenas isso. Valfredo fez um pedido para que as reuniões ficassem sempre nas 
segundas feiras. Os membros do comitê concordaram desde que o horário da reunião 
seja às 13:00h. Que as novas datas das reuniões foram aprovadas no seguinte 
calendário: 25/01,14/02,14/03,18/04,16/05, 20/06/,18/07,15/08,19/09,17/10,21/11 
e 12/12/2022 O aporte novo será usado para compra de títulos públicos federais, NTN 
B 2035 e NTN B 2040. 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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