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ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Aos 09 (nove) dias do mês de agosto 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:00 min para deliberarem assuntos relacionados à carteira de 

investimentos do IPAMV. Contamos com a Presença do Sr. Vitor da Consultoria Financeira Lema 

que fez uma análise de carteira do IPAMV. Sr. Vitor informa que temos um percentual muito 

grande, cerca de 35% do Patrimônio em fundos atrelados ao IMAB 5. Que isso foi uma boa 

estratégia, mas atualmente com a expectativa de uma deflação seria oportuno realocar parte 

desses recursos em fundos pré ou diretamente em títulos prefixados do tesouro nacional. Que 

para proteger a carteira seria interessante migrar para os fundos DI e IRFM 1. Que na semana 

que vem teremos a liquidação do fundo do Banco do Brasil IPCA I no valor aproximado de R$ 

10milhões e que seria uma ótima oportunidade também de comprar títulos LTN. Na renda 

variável, Sr. Vitor destaca os fundos Tarpon e o Guepardo que vem tendo uma excelente 

performance nesse cenário de crise mundial. Que sugere que a carteira seja simplificada 

colocando fundos diferentes nos planos financeiros e previdenciários. Que essa mudança 

poderá ser de forma gradativa e estratégica, haja vista a complexidade da parte operacional e a 

previsão de realização de perda na hora de resgatar esses recursos. Riller acrescenta que se 

deve fazer uma análise e avaliar os prós e contras para essa mudança radical. Que nos 

investimentos no exterior, apesar da queda do dólar os fundos atrelados ao S&P 500 tiveram 

uma boa performance em julho/2022 devido ao hedge cambial. Jocarla perguntou ao Sr. Vitor 

da Consultoria Financeira sobre os fundos vértices 2023 a 2030 que apresenta uma taxa de 

administração de 0,20%a.a e uma rentabilidade de 6,09%a.a a 6,18%a.a ofertados pelo Banco 

do Brasil S/A. Sr. Vitor explica que os fundos vértices nada mais é que adquirir títulos públicos 

NTN B e com taxa de administração. Contudo, por uma questão de relacionamento também é 

uma boa opção para proteção da carteira. Jocarla também pergunta sobre as Letras Financeiras 

ofertadas pelos Bancos Itaú S/A, Santander S/A, Bradesco S/A e Safra S/A. Sr. Vitor explica que 

as Letras Financeiras devem ser compradas por Instituições de grande porte como essas que 

foram ofertadas, pois teme o risco de crédito em bancos medianos. Jocarla mostra as taxas do 

banco Itaú S/A que tem uma Letra financeira de 10 anos a uma taxa de 10,23%. Tatiana também 

acha arriscado investir em qualquer instituição financeira. Os membros do comitê decidem 

aguardar uma nova análise detalhada, possivelmente com o estudo atualizado da ALM que será 

apresentada no dia 23/08/2022 às 13h00minh quando iremos receber a liquidação do fundo BB 

PREVIDENCIÁRIO IPCA I e bem antes do aporte novo para decisão final. Valfredo levanta a 

questão do valor da comissão para os membros do comitê de investimento. Jocarla mostra o 

decreto 15.659/2013 que fixa o valor da comissão e não especifica reajuste ou correção atrelado 

a algum índice econômico. Tatiana ficou de verificar junto ao jurídico a possibilidade de atualizar 

os valores com base em alguma comissão similar na prefeitura de Vitória que também ficou 
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devassado por muito tempo. Jocarla explica que se houver um reajuste monetário a partir de 

agora, o retroativo deverá ser encaminhado ao comitê de gastos do município para aprovação. 

Sr.Valfredo acredita que poderá chegar a uma solução pelo menos de atualização, uma vez que 

o tempo gasto nas reuniões para tomadas de decisões é de  grande relevância com servidores 

capacitados e de nível em graduação a doutorado. Nada mais havendo a deliberar, eu Luiz 

Carlos Vieira da Silva, lavrei presente ata, que será assinada por mim e demais membros 

presente. 

 
 
 
 

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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Membro e Representante do IPAMV 
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Membro e Representante do IPAMV 
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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 
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