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ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril 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 13h: 00min horas para 

deliberarem assuntos relacionados à carteira de investimentos do IPAMV. Tatiana abriu 
a reunião solicitando ao Luiz que informasse aos membros do comitê o que foi realizado 

após a última reunião. Luiz informou que no dia 06/04/2022 foi feito a compra de 500 

títulos NTN B 2045 com recursos do aporte novo e em 13/04/2022 foi comprado mais 
2.300 títulos com o resgate do fundo CAIXA VINCI DIVIDENDOS. Luiz sugeriu que se a 

taxa Selic começasse a cair os títulos marcados a mercado no fundo financeiro fossem 
vendidos por uma taxa real menores do que a de compra. Cléber acrescentou que os 

títulos Pré-fixados devem ser uma alternativa muito boa quando a taxa Selic realmente 
voltar a cair. Ficou acordado que o aporte novo continuará a ser usado para compra de 

títulos públicos pós-fixado. Jocarla informou que contrato da consultoria financeira 
termina em maio e não haverá mais aditivos e que será feita licitação na modalidade 

pregão para nova contratação. Que na próxima reunião teremos a apresentação do 
consultor financeiro da LDB Consultoria para análise do primeiro trimestre desse ano e 

também a apresentação do Banco do Brasil S/A. 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 
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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 

 
 

 

Valfredo Paiva 

Membro e Representante do Conselho Fiscal do IPAMV 
Certificado pela ANBIMA – CPA 20 

 


