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ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro 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 14h00min horas para 
deliberarem assuntos relacionados à carteira de investimentos do IPAMV. Tivemos a 

presença do Consultor Financeiro para apresentar-se ao novo membro do comitê de 
investimento do IPAMV e também falar sobre o cenário atual e da carteira de ativos. Sr. 

Ronaldo informa que o mercado é adverso com as crises existentes, a inflação não 

cessa, o copom deverá subir a taxa Selic até 12,25%, elevando a curva e aumentando as 
taxas. Que a carteira do IPAMV fechou no consolidado em 1,81% positivo e hoje o ideal 

seria enxugar a renda fixa vinculado em longo prazo e buscar as oportunidades de 
inflação de 5,5% mais uma taxa em torno de 6,5% em títulos públicos de prazo não tão 

distante. Que os títulos públicos federais somente apresentam pontos positivos e não 
apresenta dificuldade em comprá-los e, além disso, não há taxa de administração e que 

os papéis de curto prazo estão pagando as melhores taxas, pois o mercado está com 
comportamento nunca antes visto. Que a perspectiva é de um cenário ainda pior por 

causa das eleições onde temos um governo que não se acerta e o mercado já gosta das 
atitudes do candidato de esquerda. Sr. Ronaldo informa que gerencia a carteira e que a 

abertura para bancos privados propiciou ter essa rentabilidade positiva em 2021. Cléber 
acredita nos fundos de ações no Brasil podendo ter bons papéis proveniente de 

empresas que vem crescendo bastante. Sr. Ronaldo cita que a bolsa anda mais por fluxo 
do que pelo desenvolvimento de empresas que crescem. Que isso poderia trazer 

investidores estrangeiros para dentro do mercado doméstico, mas ainda existe receito 
deles diante de toda especulação eleitoreira. Que na bolsa, o interessante é realizar 

negociações e buscando lucro vendendo na alta, não comprando e ficar apenas no 
“namoro” achando que sempre aumentará mais. Sr. Ronaldo também explica que os 

investimentos no exterior com papéis atrelado ao dólar, com hedge ou sem hedge, 
devem permanecer como está, aguardando o Fed (órgão governamental responsável 

pela economia norte-americana) que emitiu sinalizações de que promoverá ajustes de 

política monetária em breve, com o objetivo de perseguir uma meta de inflação de 2% 
ao ano. Que hoje o país registra as maiores altas de preços desde 1982 e espera para 

março, o encerramento das compras líquidas de ativos pelo Fed.  Sr. Ronaldo destaca a 
economia americana como brilhante que vem produzindo muito, contudo não tem mão 

de obra suficiente, pois o consumo é muito alto e concorda em deixarmos na nossa 
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carteira a distribuição de 10% em multimercado e 10% em investimento no exterior. 

Que apesar de janeiro ter sido ruim, acredita em um bom desempenho dos fundos, pois 
o mercado tem uma boa aceitação na plataforma política do candidato da oposição, 

pois o povo começa a aceitá-lo. Que apesar da inflação americana está em 8%a.a, os 
fundos são bastante versáteis, pois podem ter o patrimônio alocado tanto em ativos 

mais conservadores quanto mais arrojados. Que a distribuição dos recursos dependerá 
da estratégia do gestor e por esse motivo, já daria para entender que os fundos 

multimercado fazem sentido até mesmo nesse cenário de alta de juros. Cléber também 

acredita em um cenário favorável, pois não tem como piorar.  Tatiana informa que o 
fundo MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE teve uma rentabilidade negativa de (-20,11%) 

em janeiro_2022 e foi solicitando a consultoria financeira uma análise e parecer sobre 
os segmentos que compõem este fundo para que possamos, no momento certo, 

resgatar totalmente uma vez que atualmente ele vem dando prejuízo. Jocarla informou 
ao Sr. Ronaldo que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal estão oferecendo 

fundos vértices. Sr. Ronaldo não considera ser um bom investimento por causa da 
grande quantidade de fundos ofertados, tornando-se ineficiente por causa da perda de 

sensibilidade gerencial. Seguindo a reunião, tivemos a presença em vídeo da Privatiza 
Investimentos representados pelo Sr.França e Sr.Herickson para apresentação do fundo 

SCHRODER BEST IDEAS FIA que pode ser uma opção para equilibrar a carteira de ações. 
Que Busca retornos no mercado de ações por meio de gestão ativa, baseada em análise 

fundamentalista e organiza informações e fatos para atuarem em diversos campos na 
construção de carteira. O portfolio é concentrado em nossas melhores ideias e não 

possui viés de estilo valor, dividendos e crescimento das empresas. Que o fundo tem 
1,5% de taxa de administração e seu resgate é D+3 e que sua maior concentração está 

nos setores de mineração com a “Vale ON N1” e nos Bancos. Encerrada a apresentação 

os membros ficaram de analisar um possível aporte. Finalizando a reunião, os membros 

discutiram as opções. Sr. Valfredo comentou se as informações da consultoria financeira 

devem ser seguidas e Tatiana explicou que a função da consultoria financeira é de 
orientação e que o comitê é soberano nas decisões a serem tomadas. Sr.Valfredo 

questiona sobre as documentações dos credenciamentos das Instituições financeiras e 
Jocarla informa que as documentações estão na Pasta da DAF/CF e logo está no site do 

IPAMV, mas que o importante mesmo que acompanhar os relatórios dos ativos da 
carteira fornecidos mensalmente no grupo do comitê. Que os membros do comitê 

decidiram que fosse realocado R$ 30milhões de reais do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF 
ALOCAÇÃO ATIVA e que seja aportado R$ 10milhões em fundo de ações que estejam 

performando melhor, ou seja,  aportar R$ 5milhões no  fundo Tarpon GTA 30 FIC FIA, R$ 
2,5milhões no fundo GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA e R$ 2,5milhões no fundo AZ 

QUEST MID CAPS e R$ 20milhões de reais juntamente com o aporte novo deste mês na 
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compra  de Títulos Públicos NTNB 2035 ou NTN B 2040. E também ficou decidido  

resgatar todo o valor do fundo CAIXA VINCI DIVIDENDOS e também comprar títulos 
públicos federais. 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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