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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
ATA Nº 10/2021 

 
Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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 mês de 
setembro; 2. Movimentações financeiras do mês de outubro/21; 3. Representantes do Conselho 
Deliberativo - Portaria; 4. Política de Investimentos 2022; 5. Avaliação sobre possibilidade de 
investimentos em instituições financeiras privadas; 6. Assuntos Gerais. Após comentado sobre a 
pauta passou-se a breve explicação e demais colocações. 1. Análise do comportamento financeiro 
referente ao mês de mês de setembro: o mês de setembro foi marcado por mais comportamentos 
difíceis do mercado financeiro global. Desta vez, a crise na segunda maior incorporadora chinesa, 
Evergrande, trouxe preocupação ao mercado global, afetando e estressando o mercado financeiro. 
Ainda sobre o governo Chinês, o aumento das regulações em setores da economia local (China) 
trouxe maior nervosismo ao mercado. Além disso, dados que trouxeram uma perspectiva de 
possível desaceleração do ritmo de recuperação contribuiu para os resultados do mês de setembro. 
Nos Estados Unidos, os dados não foram diferentes, vieram fracos, alimentando um pessimismo 
nos mercados. Um desses fatores foi o número de criação de empregos (235 mil postos) que era 
projetado pelo mercado a criação de 720 mil vagas, ou seja, os registros vieram bem abaixo do 
esperado. Além disso, a persistência da inflação americana se mostrou um dos fatores 
influenciadores no comportamento do mercado financeiro global, uma vez que a inflação alta está 
sendo registrada em diversos países do mundo. Porém, nos EUA, uma das maiores economias 
mundiais, este fator impressiona, tendo em vista os históricos de inflação, que geralmente era em 
níveis baixos. Desta forma o FOMC indicou a possibilidade de reduzir seu programa de recompra 
de títulos já neste ano. Na zona do euro, a inflação também foi um aspecto preocupante para a 
economia, com uma alta de 3,0% em agosto, frente a agosto de 2020. Mesmo assim a autoridade 
monetária manifestou que manterá a taxa de juros inalterada, porém com a retirada gradual dos 
programas de incentivos. No Brasil, novamente as falas do presidente trouxeram estresse ao 
mercado, principalmente pelas manifestações de 7 de setembro, aumentando as tensões entre os 
poderes. O cenário fiscal brasileiro permaneceu nos radares de análise, principalmente sobre o valor 
dos precatórios, bem como um Auxílio Brasil, que substitui o programa já existente de ajuda social, 
onde faz apenas a correção de 6,2%. Também, o governo decidiu em aumentar o Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF), tudo para manter a expansão do Auxílio Brasil até o final do presente 
ano. Quanto a inflação brasileira, esta também atuou como vilã no cenário financeiro, uma vez que 
subiu 1,14% frente ao mês de agosto. Em meio à inflação mais elevada, co COPOM decidiu 
aumentar em 1,0% a taxa Selic, que passou para 6,25% no ano. Com todos esses aspectos e, tendo 
em vista que historicamente o mês de setembro é um mês neutro em relação ao mercado financeiro, 
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a carteira do FAPS rentabilizou negativamente, apresentando a segunda pior rentabilidade no ano (-
0,92%). Assim a carteira do FAPS rentabilizou -0,38% (menos zero vírgula trinta e oito por cento) 
no ano ante a uma meta acumulada, no ano de 2021, de 11,21% (onze vírgula vinte e um por cento). 
Assim, setembro encerra o mês acumulando R$ 375.683.049,67 (trezentos e setenta e cinco 
milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos). 2. 
Movimentações financeiras do mês de outubro/21: o Diretor Financeiro do FAPS informa que não 
houve alteração nem sugestão de movimentação da carteira do FAPS por parte da Assessoria 
Financeira – SMI. O motivo se dá pelo fato de que o mês de outubro ainda apresenta um cenário 
incerto para o Brasil. 3. Representantes do Conselho Deliberativo – Portaria: Vinícius informa que 
na data de 26/11, foi solicitada emissão de portaria designando a nova composição dos membros do 
Comitê de Investimentos, na qual, até o momento da convocação e da reunião a portaria não havia 
sido emitida. Por este motivo, as representantes do Conselho Rosangela e Paula não foram 
convocadas para a reunião. A tempo, cabe ressaltar que na tarde do dia 27/11, o Diretor Vinícius 

recebeu a via de composição dos membros do Comitê de Investimentos (Portaria n.° 4.481). 4. 
Política de Investimentos 2022: Vinícius informa que a SMI já enviou uma minuta da PI 2022 e que 
já fez as atualizações adequando a nossa Política de Investimentos, porém que não vamos aceitar 
100% a PI enviada pela Assessoria. Também Vinícius informa que no próximo mês deverá ser 
revista com a tesoureira do FAPS a PI 2022 e levada a discussão/votação neste comitê em reunião 
extraordinária. Além disso, ficou combinado que Vinícius enviará e-mail para a SMI solicitando a 
indicação da meta atuarial para 2022, uma vez que a Lumens, em resposta ao solicitado, informou 
que devido a duration da carteira de 17,64 anos, o percentual indicado pela Portaria da SPREV, n.° 
6.132/2021, é de 4,88%. No entanto, a Lumens, Assessoria Atuarial do FAPS, informa que qualquer 
meta atuarial superior a esta pode ser definida pelo RPPS. 5. Avaliação sobre possibilidade de 
investimentos em Instituições Financeiras Privadas: Vinícius comenta que, como até o momento da 
reunião, não havia sido expedida a portaria indicando a composição 100% do Comitê de 
Investimentos, esta pauta fica suspensa, tendo em vista que, conforme deliberado na última reunião, 
esta será uma decisão do Comitê de Investimentos quando todos os membros estiverem sido 
nomeados a compor este Comitê, desta forma, este tema volta a ser tratado na reunião 
extraordinária. 6. Assuntos Gerais: Vinícius solicitou que seja avaliada a ata de setembro pelos 
membros do Comitê, uma vez que não obteve retorno sobre a ata de setembro, devido as férias da 
servidora Luciane e as demandas da Presidência, a ata de setembro ficou pendente. Além deste 
ponto de pauta, foi colocado em votação a possibilidade de realizar reunião extraordinária do 
Comitê de Investimentos para debater sobre a Política de Investimentos – PI 2022, bem como sobre 
a possibilidade de investimento em Instituições Financeiras Privadas. Esta reunião, assim, fica 
agendada para o dia 18/11, às 9h, na Sala de Reuniões da Presidência, tendo a presença de todos os 
membros, conforme a Portaria. 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. 
 


