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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
ATA Nº 04/2022 

 
Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, na 
sala de Reuniões Virtual (online), estando presentes o Presidente do IPAM, Sr. Flavio Alexandre de 
Carvalho, a Tesoureira do FAPS, Sra. Luciane Maraschin, o Diretor Financeiro do FAPS, Sr. 
Vinícius de Vargas Bacichetto, e as representantes do Conselho Deliberativo, Sra. Paula Albring 
Ribeiro e Sra. Rosângela Palmira Dalla Vecchia deu-se início a reunião ordinária do Comitê. 
Vinícius comentou sobre desempenho da carteira do FAPS, primeiro ponto de pauta. A 
rentabilidade do mês de março, diferentemente do que ocorreu nos meses anteriores, foi bastante 
significativa, pois a carteira do FAPS rentabilizou 2,16%, ante a uma meta de 2,02% no mês de 
março. Vinícius comentou que o mês de março, conforme já havia comentado na última reunião, 
seria de bons resultados pelos levantamentos que faz, porém não sabia confirmar se ela superaria a 
meta/mês. Com a disponibilização do relatório da SMI, pode-se verificar que o desempenho 
superou a meta do mês, porém, em relação ao acumulado a meta ainda está abaixo sendo que a 
carteira do FAPS performou 2,29% ante a um acumulado de 4,44% no ano de 2022. Vinícius 
completou dizendo que o mês de março encerrou com um montante de R$ 385.031.071,22 
(trezentos e oitenta e cinco milhões, trinta e um mil, setenta e um reais e vinte e dois centavos), um 
resultado superior a dois milhões de reais em comparação com o mês de fevereiro. Quanto ao 
segundo ponto de pauta, sobre as perspectivas do mês de abril, Vinícius informou que o mercado 
em abril está sofrendo muito com os insistentes índices inflacionários permanentes no mundo todo. 
E que a possibilidade de aumento da taxa de juros americano poderia levar a uma movimentação 
mais negativa nos fundos de renda variável. Além disso, a contínua guerra entre Rússia e Ucrânia e 
as notícias recentes sobre a tomada de território ucraniano tem causado instabilidade econômico 
internacional. Desta forma, alguns movimentos de proteção são esperados pelo mercado o que pode 
gerar uma rentabilidade negativa da carteira do FAPS, tendo em vista a instabilidade global que está 
ocorrendo. Vinícius comenta ainda, que acredita ter sido muito acertada as compras de títulos 
públicos realizados ao longo do ano de 2022, pois é um recurso que vai garantir a meta atuarial 
referente aos montantes alocados nestas compras. De certa forma, estas compras de títulos públicos 
darão um lastro a longo prazo de rentabilidade positiva e que os membros do comitê devem torcer 
para que a economia volte a ficar mas estabilizada para que possamos ter um resultado mais 
positivo do que negativo neste ano. Por fim, no terceiro ponto de pauta, em assuntos gerais, foi 
comentado que algumas instituições financeiras privadas tem requisitado a visita para apresentar 
sua carteira de produtos e falar sobre as instituições, principalmente agora que o TCE-RS revisou 
seu posicionamento em aplicar os recursos financeiros, dos RPPS, em bancos privados. Vinícius 
reforçou a importância da necessidade de que o Conselho Deliberativo se posicione quanto a este 
tema, seja ele positivo ou negativo, porém é necessário abordar esta temática. Até porque a própria 
SMI comentou que neste momento com a liberação realizada pelo TCE-RS existem outras 
possibilidades no mercado, em bancos privados consolidados, que podem ofertar produtos de maior 
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rentabilidade. Vinícius também retomou e fez um breve relato referente ao apresentado na última 
reunião do Comitê, onde falou sobre a custódia de títulos públicos, que tanto a XP Investimentos 
quanto o banco Safra, já ofertaram custódia de títulos públicos com taxa zero, o que se 
economizaria um valor aproximando de R$ 32 mil reais/ano, no mínimo. Rosângela comentou na 
próxima reunião do Conselho Deliberativo, fosse apresentada esta situação aos membros para que 
eles possam analisar e decidir melhor sobre o tema. Paula também se manifestou favorável a 
retomada deste tema, pois hoje quanto menos rentabilizar os recursos do fundo maior é o impacto 
em outras áreas correlacionadas, além disso, ela se demonstrou preocupada com dólar que vem 
desvalorizando muito e que impacta nos fundos de investimentos que podem sofrer com a variação 
cambial. Por fim, Vinícius abriu espaço para manifestações e questionamentos. Encerrada a reunião 
Vinícius comentou que enviaria a ata para análise para os membros avaliarem. 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. 
 


