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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
ATA Nº 04/2021 

 
Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 e inserções 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 
março: o mês de março ficou marcado pela preocupação mundial referente a alta da inflação em 
diferentes países, devido aos estímulos fiscais e monetários. No Brasil questões como o cenário 
fiscal e a lentidão da vacinação preocuparam e deixaram o mercado interno mais turbulento. No 
cenário americano – EUA, o mês foi significativamente positivo para o ambiente político, tendo 
assim, o Presidente Joe Biden, conseguido aprovar seu pacote de estímulos de US$ 1,9 trilhão. 
Além disso, o governo americano anunciou que o país tinha vacinas suficientes para imunizar toda a 
população até maio, isso significa dois meses antes da meta de vacinação. Uma volatilidade no 
mercado americano, causada pelos juros dos títulos públicos americanos também refletiu no 
mercado Brasileiro. Em relação a Europa, o processo lento de vacinação apresentou preocupação e 
levou a cenários piores na perspectiva econômica da região. Alem disso, países como Alemanha, 
França e Itália retornaram medidas de distanciamento, o que incluiu lockdown. Já no Reino Unido, 
com a rápida vacinação da população, o país pôde continuar com o processo de reabertura da 
economia, que aumentou a possibilidade de uma retomada mais pontual e mais rápida, considerada 
ainda como este ano. Para o cenário Chinês, apresentou-se uma continuidade no processo de 
retomada econômica, com alta de 35,1% na produção industrial. No Brasil, os principais fatores de 
movimentação no mercado brasileiro foram: cenário fiscal com a aprovação da PEC do novo 
auxílio emergencial; discussão e aprovação o Orçamento de 2021; ritmo lento na vacinação e o alto 
índice de contaminação. Contribuiu, também, para a volatilidade do mercado a decisão do ministro 
Fachin de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tal situação 
demonstrou alto nível de insegurança jurídica e a possibilidade de candidatura no pleito de 2022. 
Outros fatores impactantes foram as alterações no comando da gestão pública federal, como a troca 
de ministros, principalmente do Ministério da Saúde. Os dados econômicos brasileiros divulgados 
ao longo do mês apontaram para um desempenho ainda positivo da economia até janeiro deste ano. 
O crescimento de 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no quarto trimestre de 2020 demonstrou 
uma recuperação forte ainda no final do ano passado, mesmo com dados positivos o mercado de 
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trabalho apresentou efeitos adversos por conseqüência da pandemia. Diante de tais fatos, a carteira 
do FAPS apresentou rentabilidade positiva de 0,52% no mês de março, em comparação com uma 
meta de 1,37%. No acumulado do ano a carteira apresenta -1,10% ante a meta de 3,41%. O índice 
de maior impacto positivo foi os vinculados ao IPCA, que no mês finalizou com 2,05%. Assim 
sendo, a carteira do FAPS encerrou o mês com um montante total de R$ 370.525.958,77 (trezentos 
e setenta milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinqüenta e oito reais e setenta e sete 
centavos), entre aplicações e recursos de conta corrente. 2. Movimentações financeiras do mês de 
abril/21: no mês de abril, tendo recebido o resultado de rentabilidade e analisado a dificuldade de 
alcançar a meta atuarial do ano, em um momento de recessão econômica e baixa taxa de juros, os 
membros do comitê de investimentos solicitaram para a Assessoria Financeira uma análise da 
carteira e indicação de sugestão de alteração da mesma para buscar uma rentabilidade um pouco 
melhor. Diante do questionamento a SMI (Assessoria Financeira) indicou a movimentação resgate 
total do Fundo Caixa FIC Alocação Macro Multimercado e Aplicação total do recurso no fundo 
Caixa Bolsa Americana Multimercado. Ao qual foi colocado em votação e aprovada por 
unanimidade. Tal alteração é uma mudança de estratégia que eleva o risco da carteira, porém, pode 
trazer maior rentabilidade e ganhos para o fundo (FAPS). 3. Assuntos gerais: De assuntos gerais, a 
Senhora Luciane solicitou a inserção de uma observação em relação a Ata n.° 02/2021, que é 
transcrita da seguinte forma para questões de registros: “No Item 2 da Ata nº 02/2021 – 
Movimentações Financeiras do mês de Fevereiro/2021, o valor efetivo do resgate da movimentação 
financeira efetuada foi de R$ 10.388.102,20, e não R$ 10.475.884,60 como constou e, o valor 
aplicado no Fundo Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 foi de R$ 5.391.006,78, e não R$ 
5.475.884,60 como constou.”, tal situação se deu a uma provável mudança no valor da conta entre o 
dia da indicação de resgate e o dia efetivo do resgate. Além disso, 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. 


