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                  ATA DA 120ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS  

  

Aos 17 (dezessete) dias do mês de março 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, oriundo do 
Processo Administrativo n°656/2012, reuniram-se por vídeo conferência, às 10 horas para 
deliberarem assuntos relacionados realocações da carteira de investimentos do Ipamv. 
Hoje, contamos com as apresentações da XP Investimentos, Banco Santander  
S/A, Caixa Econômica Federal S/A e da Asset Dolar Bills. Incialmente o Sr. Lauter e a Srtª 
Maria Salgado, ambos da XP, iniciaram a apresentação. Sr. Lauter  informou que a XP 
possui 19 gestores diferentes em renda fixa, renda variável, custódia de fundos 
imobiliários , taxa de custódia zero e plataforma de diversos curso. Sr.Lauter apresentou 
04 fundos, o Novus Institucional FIC FIM, Artigo 8º III,  fundo multimercado de baixa 
volatilidade destinado a investidores com horizonte de investimento de médio e  longo 
prazo e que buscam retornos consistentemente superiores ao CDI, podendo subsatituir 
os fundos IMA. Atua nos mercados de juros, câmbio, bolsa e títulos públicos. Outro fundo 
foi o Alaska Black Institucional FIA, Artigo 8º II, "a" que investe principalmente nos 
mercados de ações Brasil e tem como Administrador o BTG PACTUAL. Que esse fundo 
tem mais cotistas que os outros de mesmos segmentos. Que os fundos de empresas 
brasileiras são oferecidos para investidores qualificados- RPPS com pró gestão, pois os 
fundos de Investimento no exterior é preciso contratar gestores estrangeiros. Apresentou 
também o fundo  MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE,  Artigo 9º-A, II, que  busca 
empresas com vantagens competitivas sustentáveis, e o fundo  AXA WF Framlington 
Digital Economy Advisory FIC FIA IE, Artigo 9º-A, II, busca informatização e 
desenvolvimento de redes sociais, webmarketing, tecnologias de pagamento, inteligência 
artificial e a evolução dos serviços logísticos de aprovisionamento e fornecimento. Que 
cada um desses fundos tem liquidez de curto prazo. Na apresentação do Banco Santander 
S/A, contamos com a presença do Sr. Welington Nunes informando que não possui 
fundos enquadrados no Artº 8º III. Que os fundos de investimentos exterior estão tendo 
uma boa rentabilidade devido a rápida e grande vacinação mundial. Que o fundo 
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MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR tem por objetivo investir de forma ativa 
no mercado de ações global, inclusive por meio de fundos de diferentes gestores 
disponíveis no mercado internacional. Que o processo de seleção dos veículos no exterior 
conta com o suporte e toda a experiência da Santander Asset Management Global e, com 
exposição diversificada regional e setorial que visa entregar aos seus cotistas retornos 
superiores à carteira do MSCI World. O fundo não possui hedge cambial, 
consequentemente, sua cota está sujeita às variações cambiais de um investimento em 
dólar e possui um Pl de 5 bilhões de reais. O fundo, no mês de fevereiro/2021 obteve um 
retorno de 4.51% e volatilidade anualizada de 20.04% na janela dos últimos 6 meses, 
apresentando no ano retorno de 10.31%. No cenário global, permanece a perspectiva 
positiva com níveis robustos de crescimento. Que nesse contexto tem gerado 
questionamentos em relação à inflação global. A próxima apresentação foi do Sr. Vinícius 
Tonidandel Borini que mostrou o fundo de gestão ativa, CAIXA FIC BR GESTÃO 
ESTRATÉGIA RF com um desempenho muito bom e que esse fundo tem todos os índices 
dos títulos públicos  IMA B, IMAB 5, IMAB 5+, IRFM, IRFM 1 e IDK2, enquadrado no Artº 
7º I, b. Que apesar de algumas adversidades no cenário, o fundo teve uma boa 
performance com a taxa Selic baixa buscando a inflação. Que nos 12 meses ele pagou 
5,5%a.a . Que na renda variável possui o fundo CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR que tem 
como objetivo superar o IBOVESPA através de aplicações em cotas de fundos com a 
expertise do gestor da Caixa e tem uma liquidez de 25( vinte cinco dias) . Outros fundos 
que o Sr. Vinícius apresentou foram o  CAIXA FIC FI BRASIL AÇÕES LIVRES, Artº 8º II, a,  
que atua em vários setores da bolsa brasileira e o fundo CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL IE, 
Artº 9º a, II, ambos muito arrojados que possuem uma liquidez entre 12 a 15 dias. Sr. 
Vinícius fez uma comparação entre o risco fiscal e o risco covid. Quando o há uma 
deteriorização fiscal no Brasil, as ações no exterior tem Câmbio  alto e os fundos no 
exterior tem uma valorização e quando o risco covid é alto o risco fiscal na renda fixa de 
títulos públicos é baixo, mas quando os dois riscos são altos tanto as ações Brasil quanto 
as ações no exterior sofrem volatilidade.  E por fim contamos com a apresentação do Sr. 
Sulivan do Dolar Bills que justificou a alta rentabilidade do fundo TARPON GT 30 FIC 
AÇÕES  e faz  uma comparação entre investimentos que apresentam riscos com outros 
Ativos que são livres de riscos, Quanto maior for o valor apontado pelo Índice Sharpe, 
menos riscos o investimento tende a representar para se obter retornos. Que o fundo 
tem correlação de  78% da carteira da bolsa e o fundo  
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Guepardo tem 89%, por isso eles sofre menos. Um resultado baixo no cálculo do índice, 
por outro lado, aponta um nível elevado de risco. Que o gestor do fundo Tarpon na  
pandemia provocou realocações na busca por setores que pudessem se blindar dos 
defeitos adversos da retração econômica. Que a gestora decidiu desinvestir do setor de 
turismo, duramente afetado pela interrupção das viagens mundo afora, e aumentou 
posição em franquia como McDonald´s em razão da perspectiva de bom desempenho do 
delivery de fast food. Que também adotou com a pandemia investimento inicial na 
Locaweb, empresa de hospedagem de sites, após a abertura de capital. Sr. Sulivan 
informou que tos os fundos Tarpon terá o mesmo gestor com as mesmas limhas de 
segmento. Jocarla perguntou sobre o número de cotistas no fundo. Sr. Sulivan informou 
que possui cerca de 5 RPPS mais o total de 11 mil cotistas. Após todas as apresentações 
faremos uma extraordinária amanhã, 18/03/2021 para deliberarmos realocações e 
aportes. 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  

  
  

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  

  
  

Fernanda Carla Bada Rubim  
Membro e Representante do Conselho Fiscal do IPAMV  

Certificado pela ANBIMA - CPA10  
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