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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
ATA Nº 03/2021 

 
Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e um, foi realizada reunião online, tendo 
em vista as orientações dos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, que indicam para evitar a 
aglomeração de pessoas, objetivando reduzir a possibilidade de contágio com o coronavírus 
(COVID-19), principalmente após o início da segunda onda, novas descobertas sobre variações do 
vírus e o alto índice de ocupação de leitos de UTIs no Município. Desta forma, o Sr. Vinícius, 
Diretor Financeiro do FAPS, realizou a reunião de forma online, por meio de e-mail, enviando aos 
membros do Comitê de Investimentos (Sr. Flavio Alexandre de Carvalho – Presidente do IPAM, 
Sra. Luciane Maraschin – Tesoureira do FAPS e Sra. Marcieli Fortuna – representante indicada pelo 
Conselho Deliberativo) a Pauta desta Ata com sua respectiva explicação. Desta forma, após 
indicações de correções pela Tesoureira do FAPS, Sra. Luciane Maraschin, a Ata desta reunião é 
transcrita da seguinte forma: 1. Análise do comportamento financeiro referente ao mês de 
fevereiro: o mês de fevereiro foi mais um mês de estresse no mercado, tanto internacional quanto 
nacional. As principais pautas que causaram as oscilações de mercado foram: a) discussões acerca 
de um novo auxílio emergencial; b) preocupações com a inflação; e c) lentidão do processo de 
vacinação. Tais fatores fizeram os mercados estremecerem internamente no Brasil. Já no exterior, 
questões como a alta da inflação nos Estados Unidos e em países da Europa também movimentaram 
o mercado internacional. Já na China, o enfraquecimento da economia apresentou preocupação em 
relação ao Brasil, uma vez que afeta diretamente países como o nosso, ajudando na aceleração da 
inflação no Brasil. O crescimento do número de contaminados na zona do euro, fizeram alguns 
países a retomarem ou prorrogarem o lockdown, além disso, o ritmo lento de vacinação entrou para 
a conta e fez com que o mercado voltasse sua atenção para estes movimentos. Por outro lado, no 
Reino Unido, o processo de vacinação vem apresentando um bom desempenho, com 
aproximadamente 30% da população do país vacinada, com pelo menos, a primeira dose. Ainda, o 
contágio pela covid-19 começou a diminuir na região, o que levou o governo britânico a anunciar 
um plano para redução das medidas de distanciamento social, que começaria em março e terminaria 
em junho deste ano, com a suspensão de todas as medidas adotadas. Com o bom desempenho do 
processo de vacinação e a reabertura da economia, as expectativas para o futuro do Reino Unido 
melhoraram significativamente ao longo do mês, o que contribuiu para intensificar o receio com a 
inflação. Diante destes e de outros fatores, a carteira do FAPS, que apresentou um desempenho de -
0,99% no mês, ante a uma meta atuarial de 1,30%. Pelo segundo mês consecutivo apresentou 
rentabilidade negativa e, espera-se que o mês de março também siga o mesmo movimento. Diante 
disso, a carteira do FAPS encerrou o mês com um montante de R$ 372.854.774,72 (trezentos e 
setenta e dois milhões, oitocentos e cinqüenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e 
setenta e dois centavos), entre aplicações e conta corrente. 2. Movimentações financeiras do mês de 
março/21: no mês de março não houve movimentação financeira em relação a troca de estratégia 
ou realocação de recursos. Mantendo o acompanhamento e análise de mercado quanto às 
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movimentações de governo e das ações do combate a pandemia, causado pela COVID-19, tanto 
internamente quanto externamente do Brasil. 3. Assuntos gerais: De assuntos gerais, o Diretor 
Financeiro indica a manutenção da reunião de forma online, até que se estabeleça uma segurança 
mais efetiva de realização das reuniões presenciais. Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de 
Vargas Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais membros do 
Comitê de Investimentos. 


