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FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
ATA Nº 03/2022 

 
Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, na 
sala de Reuniões da Presidência, 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, iniciou-se a reunião ordinária do Comitê. Registra-se que a Sra. 
Rosângela Palmira Dalla Vecchia, membro indicado pelo Conselho Deliberativo e a Sra. Paula 
Albring Ribeiro, também membro indicado pelo Conselho Deliberativo, não compareceram na 
reunião (Paula Albring Ribeiro enviou justificativa por e-mail). Ao iniciar a reunião Vinícius trata 
sobre o primeiro ponto de pauta que é sobre a compra de títulos públicos, conforme determinado 
pelos membros do Comitê de Investimentos, Vinícius informa que foram realizados os 
procedimentos de compras. Sendo que o lote de títulos públicos, com vencimento em 2035, foi 
efetivada a compra no dia 25 de fevereiro de 2022, com taxa de 5,67% + IPCA e o lote de títulos 
públicos com vencimento em 2040, foi realizada a compra no dia 07 de março de 2022, com taxa de 
5,74% + IPCA. Na reunião do Comitê de fevereiro, foi aprovado que poderia haver uma 
flexibilização de -0,05% para conseguir efetivar a compra dos lotes aprovados em janeiro de 2022, 
tendo em vista que estava havendo dificuldade de comprar com a taxa definida. Porém, só utilizou-
se o recurso da flexibilização da taxa na compra do lote com vencimento em 2035. No lote de 
vencimento em 2024 conseguiu-se contratar com a taxa definida na aprovação feita em janeiro de 
2022. Desta forma, se efetiva as movimentações sugeridas no início no ano. No segundo ponto de 
pauta, que trata sobre o desempenho da carteira do FAPS no mês de fevereiro, pôde-se verificar que 
a carteira do FAPS performou em 0,10%, ante a uma meta atuarial de 1,41%, uma das maiores 
metas/mês nos últimos meses. Um dos fatores que continua assolando o Brasil e freou os 
rendimentos de fevereiro foi a inflação. A inflação está preocupando os demais países, 
principalmente com as tensões entre a Ucrânia e a Rússia. Os movimentos ocorridos entre os dois 
países ofuscaram o andamento de diversas pautas tratadas no âmbito do executivo e legislativo 
federal. Alguns destes projetos estão relacionados à redução dos preços dos combustíveis, bem 
como a metodologia de cálculo do ICMS. Tais mudanças podem causar uma preocupação quanto à 
arrecadação federal e dos estados, o que levou o mercado a se preocupar com o risco fiscal do 
Brasil. Além disso, uma PEC protocolada permitia o repasse de R$ 5 bilhões de reais para projetos 
de mobilidade urbana que beneficiassem os idosos, além do auxílio aos caminhoneiros de R$ 
1.200,00. Entre outros fatores, também apresentou-se o movimento do Banco Central de elevar a 
taxa Selic em 1,5%, como resposta da alta da inflação e preocupação de estagnar a mesma ou 
reduzir. Já no cenário internacional, destaca-se a inflação nos Estados Unidos, bem como, a 
perspectiva de aumento na taxa de juros americano. Também teve destaque o desempenho robusto 
da economia, o que favorece o aumento da taxa de juros. Em relação à Europa, a inflação 
permanece sendo um dos pontos centrais de avaliação do Banco Central Europeu, que decidiu por 
aumentar a taxa de juros de 0,1% para 0,5%, seguindo os mesmos passos do Banco Central 
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Americano. Já na China, o indicador inflacionário demonstrou desaceleração e um aumento de 
estímulos monetários ao longo do mês de fevereiro. Por fim, as preocupações mais latentes estão no 
impasse entre Ucrânia e Rússia, que registrou um mês de combate e ainda não se percebe sinais de 
resolução, pelo menos, diplomática. Os países ocidentais, continuam aplicando sanções à Rússia 
para tentar enfraquecer o país e direcionar a uma decisão de Putin de recuar dos avanços em 
território ucraniano. Como terceiro ponto de pauta, Vinícius relata que teve uma solicitação da 
empresa XP Investimentos para apresentar o segmento de RPPS - Investimentos. Conforme 
conversado com o Presidente, Vinícius assistiu a apresentação sozinho, uma vez que ainda não foi 
aprovado pelo Conselho Deliberativo a indicação, deste Comitê, para investimentos em instituições 
Privadas. No entanto, Vinícius relata que, segundo a apresentação e o material, a XP possui 
custódia R$ 0,00 (zero reais) para manter uma carteira de títulos públicos. Este fato é relevante já 
que, atualmente, o FAPS paga R$ 2.800,00 por mês para manter a custódia junto à Caixa 
Econômica Federal. Se o FAPS não tivesse esta despesa seria uma economia de R$ 33.600,00 
(trinta e três mil e seiscentos reais) por ano. Além disso, Vinícius mostra que, a XP, assim como 
outras instituições financeiras, conseguem apresentar propostas de compra de títulos públicos com 
taxas melhores que a Caixa Econômica Federal. Para ilustrar esta situação Vinícius apresentou 
algumas cotações de compra de títulos públicos realizadas em bancos privados e na Caixa 
Econômica Federal. Vinícius reitera a necessidade de que este tema seja retomado junto ao 
Conselho Deliberativo. Em assuntos gerais, quarto ponto de pauta, Vinícius deixa registrado que 
ainda falta documentos, já solicitados anteriormente, de membro do Comitê para envio à SPREV, 
via CADPREV, além disso, Vinícius coloca em votação a alteração do cronograma de reuniões que 
hoje ocorre nas quintas-feiras da última semana de cada mês, para a penúltima quinta-feira de cada 
mês, uma vez que pelo calendário teremos muito mais meses em que as reuniões ocorreriam em 
período de processamento de Folha de Pagamento, desta forma, se anteciparia uma semana para que 
o processamento de Folha pudesse ocorrer de forma tranquila. Colocado em votação a sugestão, foi 
aprovado por unanimidade dos presentes e assim as reuniões do Comitê passam a ser na terceira 
quinta-feira de cada mês. Com a alteração o cronograma deverá ser alterado e publicado no site. 
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. 
 


