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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
ATA Nº 05/2021 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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), corroborando com o Decreto Estadual emitido neste mês que determinou as 
mudanças do sistema de gestão da pandemia. 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: 
Vinícius inicia a reunião informando que, devido ao feriado de Nossa Senhora de Caravaggio, dia 
26/05, a reunião do Comitê de investimentos foi antecipada para a terça-feira dia 25/05. Após esta 
informação, passa-se para a apresentação das pautas e suas devidas explicações. 1. Análise do 
comportamento financeiro referente ao mês de abril: o mês de abril é sinalizado com a 
continuidade dos esforços de vacinação pelo mundo, onde os Estados Unidos e também o Reino 
Unido alcançaram a marca de 50% dos adultos vacinados. Porém a preocupação com a inflação em 
alguns países preocupa os economistas e os investidores. Estados Unidos e Brasil vêm ganhando 
amplo espaço na aceleração da inflação. Também teve como fator a CPI instaurada sobre a Covid-
19. Por outro lado, fatores como a aprovação da LDO 2022 e também a apresentação de bons 
resultados da recuperação chinesa (crescimento de 18,3% do PIB Chinês no primeiro trimestre) 
foram pontos favoráveis ao mercado. Na Europa, já se vê melhoria da economia, um aumento na 
retomada das atividades e flexibilizações maiores. O Reino Unido, por exemplo, apresentou um 
crescimento de 7,2% no varejo e taxa de desemprego se reduzindo. A zona do euro, com dados 
fracos referente a economia e manutenção da taxa de desemprego (8,3%). Mais especificamente nos 
Estados Unidos, o mês ficou marcado pela divulgação de dois pacotes fiscais, onde um foca no 
aumento de investimentos em infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento e o outro pacote foca em 
investimentos em melhorias de condições para crianças, estudantes e famílias. Ainda nos EUA a 
economia mostrou resultados positivos, caindo a taxa de desemprego para 6% e vendas no varejo 
sobe para 9,8% (ref. a fevereiro). Por fim o EUA manteve a tava de juros, mas deu sinal de possível 
ajuste. Enquanto isso, no Brasil, cenários políticos e fiscais trouxeram uma turbulência ao mercado. 
Principalmente nas questões da LDO, instauração da CPI (no Senado), a pressão pelos Estados para 
aprovação de uso emergencial pela ANVISA. O lado positivo é que o Ministério da Saúde mudou o 
entendimento sobre a vacina da Pfizer possibilitando a importação. Ainda assim, o envio do IFA e a 
decisão de restringir a exportação de imunizantes, pelo governo indiano, deixou o mercado mais 
receoso com a evolução da vacinação do povo brasileiro. Ainda em Abril, foi iniciada a 
redistribuição do novo auxilio emergencial, bem como restituiu o Programa Emergencial de 
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Manutenção do emprego e da Renda e a antecipação do pagamento do 13.° salário para aposentados 
e pensionistas o que trouxe ao mercado a injeção de bilhões de reais ao logo dos próximos meses. 
Por fim, a divulgação dos resultados do primeiro trimestre das empresas listadas na bolsa (tanto 
empresas brasileiras quanto no resto do mundo), colaborou para uma instabilidade da renda 
variável. Mesmo assim, o mês de abril foi positivo em ambos os seguimentos (renda fixa e renda 
variável). Desta forma, a carteira de investimentos do FAPS rentabilizou 0,92%, ante a uma meta 
atuarial (mês) de 0,75%. No acumulado do ano a carteira do FAPS está rentabilizando -0,19% ante 
a uma meta atuarial acumulada de 4,18%, provando, até o momento, o que muitos especialistas 
afirmavam em janeiro, que seria um ano difícil dos RPPSs alcançarem suas metas, uma vez que a 
pandemia trouxe com ela uma instabilidade mundial. Entre investimentos e conta corrente, o FAPS 
encerrou o mês de abril com R$ 374.044.643,95 (trezentos e setenta e quatro milhões, quarenta e 
quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos). 2. Movimentações 
financeiras do mês de maio/21: no mês de maio não houve indicação de alteração de carteira, 
principalmente pela questão da instabilidade econômica causada pelos fatores internos e, ao mesmo 
tempo pelos fatores externos como o aumento da inflação em diferentes países no mundo. 3. 
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. 


