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ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de março 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 14h00min horas para 
deliberarem assuntos relacionados à carteira de investimentos do IPAMV. A reunião 

teve início com a apresentação do cenário macroeconômico pelo Sr. Pedro Menezes da 
OCCAM BRASIL e do Sr. Gustavo Trancoso da Grid Investimentos LTDA. Que atualmente 

o reflexo está na guerra entre a Rússia e a Ucrânia que tenta ser aliada a OTAN, 

ocorrendo sanções contra a Rússia como na cadeia de fertilizantes que foi interrompida, 
além de isolamento nas redes sociais com a saída de várias empresas como a Googlie, 

Macdonald ’s, Boeing, Apple, Volkswagen, Ford, BMW, Coca Cola e outras. Que com o 
preço do petróleo e o salto no preço da commodity aumentam as pressões sobre 

governos do mundo inteiro que, desde o ano passado, antes mesmo do início do 
conflito, já buscavam maneiras de amenizar o impacto dessa alta em suas economias 

com subsídio, reservas de controle, criação de fundos e impostos é algumas das 
medidas adotadas. Com a imposição de sanções, o que vimos foi o aumento da cautela 

por parte de todos os elos da cadeia de petróleo e gás embarcações se recusam a 
transportar petróleo russo, bancos rejeitam fornecer cartas de crédito em transações 

envolvendo o país e refinarias têm buscado alternativas, colaborando para que os 
preços aumentassem. Haverá volatilidade nos contratos futuros. Que o comportamento 

dos preços das commodities tem relevância para o nível de atividade e para a taxa de 
inflação. São apresentadas projeções trimestrais até o fim de 2022 para as quatro 

commodities que, em conjunto, responderam por 40% das exportações brasileiras no 
ano passado: soja em grão, minério de ferro, petróleo e açúcar. Que nos EUA o 

desemprego diminuiu e falta mão de obra para produção em massa, apesar de a 
inflação chegar a 7,5%a.a. Que a China já passou da época de aperto monetário e a 

meta é incentivar a economia com meta de 5,5% do PIB. No cenário brasileiro, Sr. Pedro 
Menezes destaca que se a Guerra chegar a um acordo pacífico o Brasil é forte nos 

Agronegócios e em Commodities podendo avançar nas exportações e que o ponto forte 

é a geração de caixa em dividendos com uma Selic a 12%a.a. Que o setor de consumo 
está muito caro por causa da inflação ultrapassando a 10%a.a e, além disso, haverá 

muita volatilidade nos meses que antecipam as eleições. Quanto ao fundo OCAMM FIC 
FIA, Sr. Pedro informar que o mesmo esteve sempre próximo ao Ibovespa e que a 

gestão é sempre estar mudando de acordo com o cenário atual e que a vantagem é que 

https://www.suno.com.br/artigos/wti/
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a nossa carteira é de longo prazo e acha interessante ficarem atento às atuações da 

economia da China. Com o fim da apresentação, Cléber informou que acabando a 
Guerra entre a Rússia e a Ucrânia, haverá muitas ofertas de fundos de empresas Russas. 

Com relação ao aporte novo, os membros do comitê decidiram continuar na compra de 
Títulos públicos federais. Que em 23/02/2022 foram comprados 5.000 títulos Públicos 

NTN B- 2045 a uma taxa de 5,745%a.a, e em 03/03/2022 compramos mais  533 títulos a 
uma taxa de 5,753%a.a NTN B 2040. 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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