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FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
ATA Nº 05/2022 

 
Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, na sala 
de Reuniões Virtual, registra-se a presença do Presidente do IPAM, Sr. Flavio Alexandre de 
Carvalho, o Diretor Financeiro do FAPS, Sr. Vinícius de Vargas Bacichetto e a representante do 
Conselho Deliberativo, Sra. Rosângela Palmira Dalla Vecchia. A Tesoureira do FAPS, Sra. Luciane 
Maraschin não participou da reunião tendo em vista que se encontrava em férias e a Sra. Paula 
Albring Ribeiro que justificou estar de atestado. A Pauta da presente reunião é: a) desempenho da 
carteira de abril; b) aprovação de investimento em Instituições Financeiras Privadas, regras, e 
alteração do percentual; c) assuntos gerais. Na abertura da reunião Vinícius informou que, devido 
ao frio intenso e alertas meteorológicos, se preferiu realizar a presente reunião de forma online, a 
fim de objetivar a participação de todos por meio de ferramentas digitais. Antes de iniciar com a 
Pauta da presente reunião, Vinícius comentou que na pauta da convocação foi informado sobre a 
análise da performance do mês de março, porém o correto era referente ao mês de abril. Após isso, 
Vinícius reforçou as informações de rentabilidade da carteira do FAPS referente ao mês de março, 
já vistos na última reunião, e iniciou falando sobre os resultados preliminares do mês. Vinícius 
comentou sobre o desempenho de abril/2022, que até o início da reunião não houve a liberação do 
relatório da SMI, mas que preliminarmente, pelos extratos bancários pode se perceber que a carteira 
do mês sofreu com as dificuldades encontradas no mundo, a alta da inflação que está atingindo a 
grande maioria dos países, entre eles o Brasil, e países desenvolvidos como os EUA. A alta da 
inflação está obrigando aos Bancos Centrais do mundo todo a pensarem ou efetivarem o aumento 
da taxa de juros. Com o aumento da taxa de juros os investimentos em renda fixa se tornam mais 
interessantes e catalisadores de recursos financeiros, pela relação rentabilidade versus risco. Além 
disso, Vinícius comenta outro fator relevante para o impacto negativo na carteira do mês de abril, 
que foram as movimentações, ainda existentes, da Guerra entre Ucrânia e Rússia, e que o mundo 
não vê uma ação tão imediata em relação ao fim do movimento. Até a conclusão desta ata, e como 
compromisso do Sr. Vinícius, ficou-se de inserir informações extras sobre as questões econômicas, 
financeiras e geopolíticas que serão apresentadas no relatório consolidado da SMI. Desta forma, 
pode-se inserir, como informação extra, que o mês de abril foi o primeiro mês, no ano de 2022, que 
o FAPS apresentou rentabilidade negativa (-1,16%), ante a uma meta/mês de 1,46%. A volatilidade 
do mês de abril refletiu os diversos sinais de apertos monetários, que poderiam gerar ameaças 
econômicas locais e globais. A China, com seus dados nada animadores, também causou um 
“abalo” nas projeções e demonstraram que a inflação pelo país chinês ainda está impactando a 
economia. O PIB americano, seguindo a retração chinesa, também teve uma queda de 1,4% no 
primeiro trimestre do ano. No Brasil, a atividade econômica apresentou indicadores, na sua maioria, 
positivos. Com crescimento em diferentes setores, tais como a indústria e o varejo, já serviços 
registrou queda. Desta forma, o FAPS encerrou o mês de abril com um montante total de R$ 
378.580.057,27 (trezentos e setenta e oito milhões, quinhentos e oitenta mil, cinqüenta e sete reais e 
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vinte e sete centavos). Passa-se ao segundo ponto de pauta, que trata sobre a aprovação de 
investimento em Instituições Financeiras Privadas, por parte do Conselho Deliberativo, regras, e 
alteração do percentual aprovado. Sobre este ponto Vinícius informou que um dos itens levantados 
no Conselho Deliberativo foi que só com a migração de custódia dos títulos públicos, o FAPS 
poderia ter uma economia de aproximadamente R$ 33 mil reais/ano. Porém os 5% sobre o 
patrimônio total do FAPS, aprovado no Conselho, não é suficiente para migrar a carteira total de 
títulos públicos. Desta forma, Vinícius informou que, atualmente, o FAPS possui em torno de 17% 
do total de seu patrimônio em títulos públicos. Assim, teria que se levar esta informação ao 
conselho para verificar se o percentual aprovado seria alterado ou não. Rosângela comentou que o 
comitê pode levar a sugestão de alteração, ou que a outra possibilidade seria manter se pagando a 
custódia, mas aproveitar os 5% em investimentos que realmente apresentam diferença de 
rentabilidade em comparação ao que já temos hoje. Desta forma, na próxima reunião do Conselho 
Deliberativo, será abordado este tema. Vinícius destaca que, caso seja alterado o percentual teria 
que ser em torno de 20% ou mais, pois só 17% já seriam de títulos públicos e que ficaria em torno 
de 3% para investimento em instituições privadas com migração de outros fundos. Além disso, 
Vinícius comentou que o relatório de Radar de Fundos, emitido pela Assessoria Financeira – SMI, 
mostra que hoje, o FAPS aplica recursos com benchmark CDI, por exemplo, e que a diferença do 
atual fundo para um fundo de instituição privada “x” teria uma diferença de rentabilidade de 
aproximadamente 5% a menos, no acumulado em 24 meses, que é curto prazo de tempo. Assim, 
além de ser pauta da próxima reunião do Conselho Deliberativo, Vinícius enviará à presidência o 
Relatório de Radar dos Fundos, destacando os fundos que o FAPS tem hoje e mostrando suas 
rentabilidades. Além disso, tentará ainda uma negociação de isenção de taxas junto a Caixa 
Econômica Federal, em relação à custódia, embora este movimento já havia sido feito e que o FAPS 
está aguardando o retorno  da CEF. Ainda sobre este ponto de pauta, Vinícius informou que 
conversou com o Ricardo Giovanardi, da SMI, para que o Comitê possa concretizar os critérios 
básicos de elegibilidade das instituições financeiras privadas. Segundo Vinícius, foi enviado por e-
mail um material que o Comitê poderá avaliar e elaborar os seus critérios. Desta forma, Vinícius 
disse que vai elaborar uma minuta de critérios e que irá enviar o e-mail recebido pelo Ricardo da 
SMI, para que depois todos os membros do Comitê pudessem discutir sobre o tema na próxima 
reunião. Para o terceiro ponto de pauta, assuntos gerais, não houveram pontos a serem discutidos, 
encerrando, assim, a reunião. 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. 
 


