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ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Aos 27(vinte e sete) dias do mês de julho 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 iniciou a reunião questionando sobre o aporte novo se não 

era o momento de começarmos a compra de títulos prefixados. Tatiana pediu a Cléber fizesse 

uma breve apresentação sobre o que ele acha sobre o momento certo na compra de títulos 

públicos federais. Cléber comenta que haverá apenas mais 01 aumento na taxa de juros e 

deverá ser o fim do ciclo de alta da Selic e a permanência da taxa em patamares elevados por 

mais tempo pode abrir uma boa janela para investimentos em títulos com rendimento fixo, 

como papeis prefixados de crédito e as próprias LTN (como é chamado o Tesouro Prefixado). 

Ficou decidido por todos os membros que o aporte novo será 50% em títulos prefixados e 50% 

em pós-fixados. Riller perguntou se ainda estamos comprando títulos NTN B 2055, pois 

poderíamos comprar papeis com PU mais elevado com prazo menor. Valfredo membro do 

comitê e presidente do conselho Fiscal informou que encaminhou 02 ofícios, nº 13 e 14 a 

Presidente do IPAMV para responder ao conselho sobre a contabilização e a autorização das 

“perdas” nos fundos de investimentos.  Jocarla e Tatiana explicaram que não há realização de 

perdas, pois não foram feitas retiradas e sim um aprovisionamento de perdas ocasionado por 

risco de mercado e que os fundos poderão posteriormente ser contabilizados positivamente. 

Que a contabilidade do IPAMV segue os padrões da MCASP, que tem por objetivo assegurar 

registros tempestivos e fidedignos, que permitam aos gestores e controladores públicos, 

antever situações de descontrole ou de possíveis fraudes. Valfredo comenta que entende que o 

provisionamento é um passivo que pode ou não ser realizado, mas que os membros do 

conselho fiscal precisa de uma explicação mais direta. Jocarla informou que houve uma 

apresentação da nova Consultoria Financeira, LEMA, quando expôs a situação de nossa carteira 

e um cenário macroeconômico, estando presentes os conselheiros, contudo informou que 

solicitará uma nova apresentação com a presença da diretoria e da Presidência para sanar 

dúvidas. Valfredo também comentou sobre a necessidade da busca por informação sobre a 

capacitação de todos os membros. Tatiana disse que irá resp9onder os ofícios e que a Autarquia 

irá fazer uma contratação de empresa para capacitação junto ao pró-gestão.  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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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 

 

 

 

JOCARLA VITTORAZZI 
LAQUINI 
CAMPANHA:10237357763
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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 
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