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ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio 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 a carteira de investimentos do Ipamv. Tivemos 

a apresentação do Banco Itaú S/A com o senhor Keslley Romanelli Crispim e a Srª 

Simone Cruz Simões -Gerente de Contas - setor Publico que apresentaram 05( cinco ) 

fundos para os membros presentes. Keslley explica que a Itáu Asset management 

contratou vários gestores dentre eles da JGP e BTG. Que a Itáu Asset foi um dos 

primeiros a abrir a prateleira para fundos de terceiros, são R$ 103 bilhões distribuídos 

entre o varejo e private equity, incluindo a Kinea. Que a  Kinea foi um grande acerto e a 

oferta de fundos de fundos e de produtos de terceiros uma forma de se posicionar no 

mercado. Agora, a terceira via é aumentar a capacidade dos produtos dentro de casa. 

Que esse mercado em franco crescimento, o que faz todo sentido no novo ambiente de 

juro  e nível de maturidade do mercado brasileiro. Que querem participar com produto 

e como gestor. Keslley comenta que temos uma carteira conservadora e uma meta 

agressiva, então irão oferecer produtos mais atraentes. Que o fundo ITAÚ AÇÕES 

ASGARD INSTITUCIONAL que vem superando a Ibovespa em 6,92%a.a, que o fundo ITAÚ 

WORLD EQUITES IE não temos mais espaço no ARTº 9º, a II, que o fundo ITAÚ AÇÕES 

EMERGENTES e ITAÚ BDR I temos em nossa carteira de ativos. O fundo apresentado que 

podemos alocar é o ITÁU PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI, Artº, 8º, III, 

tendo como característica  a ausência de variação cambial e contratos futuros de S&P 

500 e títulos públicos brasileiros atrelados ao CDI, proporcionando maior eficiência na 

carteira, 52,87% em 12 meses e superou o beachmark em 23,56% desde o ínicio do 

fundo em 31/01/2017, além de 0,80% de taxa de administração considerado a mais 

baixa dos concorrentes. Keslley também comenta que possuem vários tipos de fundos, 

até mesmo papéis do japão.  Continuando a reunião comos membros do comitê, Jocarla 

comenta sobre a custódia dos títulos públicos , uma vez que não tem como realizar uma 

Licitação, pois a custódia é zero. Os membros decidiram que a Instituição Financeira que 
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ofertar a melhor taxa custodiará os respectivos títulos. Jocarla salienta que nas 

apresentações as instituições financeiras devem informar o enquadramento dos fundos. 

Tatiana Sugere que as private equity kinea e cobasi e suas estratégias para entregar 

resultados, sejam analisadas pela consultoria financeira.  Cléber comenta que logo 

receberemos propostas de fundos que possuirão criptomoedas e que Kinea faz um 

trabalho excelente com fundos de participações e imobiliários. Que ficou decidido 

realocar do fundo BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI e aplicar R$ 20milhões no 

fundo ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI, Artº 8º, III, realocar R$ 

3milhões do fundo BANESTES VIP DI FIC FI REFERENCIADO  e comprar títulos públicos 

federais, NTN B 2055, Artº 7º , I, a. além do aporte novo que também será investido em 

TPF- NTN B 2055. Cléber e Riller acham que a compra de títulos públicos deve ser de 

forma gradual. Que foi reavaliado o valor a ser realocado do Artº IV, a, uma vez que 

poderá ocorrer desenquadramento passivo no Artº, Artº 8º,III.  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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