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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
ATA Nº 09/2021 

 
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, na sala de 
Reuniões da Presidência, foi realizada reunião presencial do Comitê de Investimentos. Estando 
presentes o Presidente do IPAM, Sr. Flavio Alexandre de Carvalho, a Tesoureira do FAPS, Sra. 
Luciane Maraschin e o Diretor Financeiro do FAPS, Sr. Vinícius de Vargas Bacichetto. A pauta da 
presente reunião a ser tratada é: 1. Análise do comportamento financeiro referente ao mês de 
agosto; 2. Movimentações financeiras do mês de setembro/21; 3. Representantes do Conselho 
Deliberativo - Indicação; 4. Avaliação sobre possibilidade de investimentos em bancos privados; e 
5. Assuntos Gerais. Após comentado sobre a pauta passou-se a breve explicação. O primeiro ponto 
de pauta é a (1) Análise do comportamento financeiro referente ao mês de agosto. Segundo Vinícius 
e baseado nos relatórios emitidos pela Assessoria Financeira, informou que o mês de agosto foi 
turbulento para os mercados, tanto local quanto internacional. No exterior as preocupações 
principais foram os fatos da variante delta que cresce frequentemente o número de contaminados, 
embora o número de óbitos seja menor. No Brasil, as preocupações focaram sobre o aumento da 
inflação, o estouro do teto de gastos do governo Federal e o risco fiscal. Quanto ao cenário exterior, 
os indicadores mostram um arrefecimento da recuperação econômica, em alguns casos em 
crescimento, porém de forma inferior ao esperado pelo mercado. No cenário brasileiro, Campos 
Neto mostrou uma visão mais otimista sobre a situação fiscal brasileira, o que trouxe um pouco de 
alívio no mercado, mas não o suficiente para devolver as perdas do mês. Desta forma, a carteira do 
FAPS rentabilizou -0,56% (menos zero vírgula cinqüenta e seis por cento) ante a uma meta do mês 
de 1,31 (um vírgula trinta e um por cento). No cômputo total a carteira do FAPS está positiva em 
0,55% (zero vírgula cinqüenta e cinco por cento), ante a uma meta acumulada (até agosto) de 9,45% 
(nove vírgula quarenta e cinco por cento). Este percentual (meta) se dá pelo sucessivo aumento da 
inflação, medido pelo IPCA. Assim, o FAPS encerrou o mês de agosto totalizando R$ 
379.812.196,80 (trezentos e setenta e nove milhões, oitocentos e doze mil, cento e noventa e seis 
reais e oitenta centavos). O segundo ponto de pauta (2) é as Movimentações financeiras do mês de 
setembro/21. Quanto a este tema, Vinícius comenta que não houve movimentação de recursos 
financeiros entre fundos. Embora, as turbulências de mercado demandem mais atenção, Vinícius 
afirma que tem periodicamente solicitado análise da carteira para a Assessoria Financeira e que, no 
momento, a informação é de realizar as movimentações em fundos DI e manter a certeira sem 
alteração. No terceiro ponto (3) Representantes do Conselho Deliberativo – Indicação, Vinícius 
informa que na reunião ordinária que ocorrerá hoje (29/09/21), às 14h, será um dos temas tratados, 
sendo que deverá sair dois indicados do Conselho Deliberativo para compor o Comitê de 
Investimentos. No item que aborda o tema de (4) Avaliação sobre possibilidade de investimentos 
em bancos privados, Luciane expõe que é interessante deliberarmos sobre este tema quando o 
Comitê de Investimentos estiver completo, pois acredita ser um tema muito relevante e necessita de 
um posicionamento de todos os membros. Vinícius concorda com a Luciane. Flavio aproveitou para 
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dizer que, após a indicação dos membros devemos chamar uma reunião extraordinária para 
deliberar e tratar sobre o tema. Luciane comenta também que esta deliberação deverá impactar na 
formulação da Política de Investimentos que já deve ser iniciada ainda no próximo mês para que 
possamos cumprir com os prazos legais. Em assuntos gerais, Vinícius informa que recebeu e-mail 
solicitando uma visita presencial do banco Itaú para o dia 11/11, e pediu aos presentes se marcamos 
esta reunião após a reunião extraordinária ou se já deixamos agendado. Os membros presentes 
definem que o melhor é tratar da visita presencial após a decisão do Comitê de Investimentos. 
Também Vinícius pede aos membros da possibilidade de alterar o horário das reuniões do Comitê 
de Investimentos, que originalmente está marcado para ocorrer às 14h, conforme calendário 
estipulado ainda na última reunião de 2020. Tal alteração se dá pela definição de calendário, 
posterior, do Conselho Deliberativo, de que as reuniões do Conselho ocorreriam no mesmo dia e no 
mesmo horário. Desta forma, por unanimidade, foi aprovada a alteração de horário, assim sendo, até 
o final do ano de 2021,  as reuniões ficam agendadas para a última quarta-feira de cada mês com 
início às 9h, na sala de reuniões da presidência. Também, Luciane pede para ficar consignado o 
interesse dela em participar do XIX Seminário Sul-Brasileiro de Previdência, tendo em vista que 
tratará de assuntos pertinentes aos investimentos e também outros pontos do RPPS, pois este 
Seminário ocorrerá em Caxias do Sul. 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. 
 


