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ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Aos 20(vinte dias) do mês de junho 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. Jocarla inicia a reunião comunicando que o Sr. Vitor da Consultoria 

Lema irá fazer uma apresentação presencial no IPAMV no sentido de demonstrar oficialmente a 

forma de trabalho e que pegou a nossa carteira para análise. Que deverá fazer uma 

apresentação de cenário macroeconômico e talvez sugerir alguma alocação, pois com base na 

ALM ainda podemos aportar 30% da carteira em títulos públicos e que temos 64% em NTNB 

2055 e podemos comprar mais com o aporte novo. Jocarla também irá solicitar a nova 

consultoria um novo estudo de ALM. Cleber comenta que haverá uma acalmada na elevação da 

taxa Selic e que não deverá ultrapassar a 14%a.a e que em breve podemos aportar em títulos 

pré-fixados que já pagam 15%a.a. Jocarla informa aos membros do comitê sobre a nova 

formação e capacitação de gestores, conselheiros e dirigentes do RPPS. Valfredo ressalta a 

importância de tomar conhecimento da necessidade dessas certificações e verificar o 

custo/benefício. Jocarla informa que o Instituto Totum Certificadora acreditada pela Secretaria 

de Previdência Social (SPREV), Que essa nova Certificação oferecida pelo Instituto Totum é uma 

Certificação Profissional, ou seja, voltada para as pessoas que ocupam cargos nos RPPS de 

dirigentes dos órgãos ou entidades gestoras, membros do Conselho Deliberativo, membros do 

Conselho Fiscal, gestor dos Recursos, membros do Comitê de Investimentos e que os exames 

poderão ser diferenciados de acordo com a formação e experiência de cada um. Tatiana informa 

que já está preparando para a capacitação, pois no seu caso ela deverá 03 exames, uma como 

membro do comitê, gestora e dirigente. Tatiana também comenta que a instituição Financeira 

na qual temos aporte em fundos de investimento, DOLAR BILLS, está oferecendo um curso de 

capacitação fechado para o IPAMV. Tatiana não aceitou, pois não acha correto esse tipo de 

relacionamento “estreito” com Instituição que aportamos parte de nossa carteira e que seria 

recomendado entrar em contato com a ACIP- Associação Capixaba dos Institutos de previdência. 

Valfredo também concorda com o argumento da Tatiana. Valfredo aproveita para informar que 

ainda não terminou o estudo sobre pareceres do Tribunal de contas quanto à questão de 

realizarmos perda e realocando em outros fundos para buscar recuperação de rentabilidade e 

que também iria fazer uma análise sobre a consultoria financeira, mas declinou informando que 

não faz sentido buscar informações se já houve aprovação do Conselho Administrativo. Jocarla 

informa que um RPPS de São Paulo fez uma realocação com realização de perda e foi notificada 

formalmente pelo tribunal de contas. Tatiana comenta que sempre somos notificados pelo 

TCEES por questões mais administrativas, e que financeiramente, a análise do tribunal seria 
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mais séria. Jocarla finaliza a reunião ratificando que a reunião do dia 22/06 no auditório do 

IPAMV não será obrigatório, haja vista que alguns membros já tenham compromisso firmado. 

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 
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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 

Certificação Profissional-Membro de Comitê de Investimentos do RPPS-CPRPPS CGINV I –Nível 

Básico 

 

 

 

 

Valfredo Paiva 

Membro e Representante do Conselho Fiscal do IPAMV 

Certificado pela ANBIMA – CPA 20 

 


