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ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) os 

membros do Comitê de Investimentos Cleber José de Miranda, Tatiana Prezotti Morelli, 
Luiz Carlos Vieira da Silva, Fernanda Bada Rubim, Riller Pedro Sidequersky, Jocarla 

Vittorazzi Laquini Campanha e Klesionando José dos Santos, designados pela Portaria nº 
003/2020, publicada no Diário Oficial do Município de Vitória em 29/01/2020, oriunda 

do Processo Administrativo n°656/2012, reuniram-se por vídeo conferência, às 10 horas 
para deliberarem assuntos relacionados à carteira de investimentos do Ipamv. 

Inicialmente tivemos a apresentação do Sr. Daniel Sandoval que saiu da Caixa 
Econômica Federal S/A e assumiu o cargo de Diretor comercial da Rio Bravo 

Investimentos. Sr. Daniel apresentou o primeiro fundo , RIO BRAVO INSTITUCIONAL FIA. 

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade de acordo com 
seu objetivo de investimento, possuindo compromisso de concentração em renda 

variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: 
taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e 

derivativos. O objetivo do Fundo é proporcionar valorização a médio e longo prazo de 
suas cotas, mediante aplicação de seus recursos preponderantemente em empresas 

promissoras do mercado acionário brasileiro. A seleção de empresas será feita em 
função do diferencial existente entre seu valor econômico intrínseco baseado em 

análise fundamentalista e seu valor de mercado. Sr. Daniel apresentou também o fundo 
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI EM RENDA FIXA, que apresenta estratégia em risco de 

índice de preços com baixo risco de crédito com títulos sintetizados através de uso de 
derivativos. Que seu Administrador é BEM DTVM LTDA com a custódia do Banco 

Bradesco S/A. Que na sua carteira possui debêntures com uma rentabilidade de 146% 
do CDI. A outra apresentação foi do Sr. Sullivan da Dólar Bills que ressaltou o momento 

político crítico do Brasil, pois teremos muita volatilidade daqui pra frente. Diante disso, 
sugere um fundo atrelado a NTN B, o fundo da porto Seguro, PORTO SEGURO IMAB 5 

FIC RF LP com um fundo máster de R$409 milhões de Pl. Todos os títulos que compõem 
o índice apresentaram retorno negativo, com exceção da NTN‐B mais curta com 

vencimento em 2022, na qual a componente da inflação, mais uma vez, colaborou 
positivamente, tanto pela leitura do número corrente, como pelas expectativas. Na 

reunião do COPOM de agosto, o Banco Central do Brasil chancelou a postura mais 

vigilante em relação à inflação e elevou a SELIC, e foi essa incorporação de juros 
nominais ainda mais altos na curva que prejudicou o retorno dos títulos mais longos que 

compõe o índice. Que depois do recesso parlamentar, a agenda de reformas pode voltar 
a avançar, com o início da tramitação das reformas tributária e administrativa no 

congresso, ainda que a CPI da COVID no Senado possa atrapalhar esse andamento. Que  
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a inflação continuará a colaborar positivamente para o retorno do fundo nos próximos 

meses. Outros dois fundos que o Sr. Sullivan apresentou foram o PORTO SEGURO JURO 
REAL FIC RF LP, lançado em 2014, é um fundo com estratégia renda fixa inflação, cuja 

carteira é composta majoritariamente por posições atreladas a índices de inflação, 
como Notas do Tesouro Nacional (NTN-B) ou Contratos Futuros de Cupom de IPCA, e 

por fim o fundo PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RF LP que encerrou o mês com a 
rentabilidade positiva de 0,17%, equivalente a 47% do CDI. Que as perdas ocorreram da 

posição aplicada via juro real curto e nominal enquanto obtivemos ganho nas posições 
indexadas ao índice.. Jocarla informou que o fundo que apresenta melhor permanece 

dentro da volatilidade do mercado atual é o PORTO SEGURO IMAB 5 RF LP, enquadrado 

no Art. 7º IV, b e os fundos que a consultoria financeira sugere que temos que resgatar 
tudo são do Art. 7º, I, b. Que mesmo sendo divergente ao estudo da ALM, com base no 

cenário atual, os membros do comitê concordaram em efetuar a realocação para um 
Fundo IMAB 5.  Fernanda questionou sobre o valor de R$ 11milhões da venda da folha 

de pagamento do município para o Bradesco S/A. Jocarla explicou que foram aplicados 
nos fundos que tiveram as melhores performances no ano dentro do Art. 8º, II, “a” 

ficando R$3 milhões para os fundos AZ QUEST SMALL CAPS, TARPON GTA 30 e 
GUEPARDO respectivamente e o restante no fundo FATORIAL VICE PARTNERS.  Após as 

apresentações, os membros do comitê decidiram realocar o valor de R$49milhões do 
fundo CAIXA BRASIL RF IMAB, Art. 7º, I, b para o fundo PORTO SEGURO IMAB 5 FIC RF 

LP, Art. 7º, IV, a. Que o aporte novo será destinado à compra de títulos públicos, NTNB. 
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 
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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 
 

 
Fernanda Carla Bada Rubim 

Membro e Representante do Conselho Fiscal do IPAMV 
Certificado pela ANBIMA - CPA10 
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