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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
ATA Nº 01/2021 

 
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, foi realizada reunião online, tendo 
em vista as orientações dos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, que indicam para evitar a 
aglomeração de pessoas, objetivando reduzir a possibilidade de contágio com o coronavírus 
(COVID-19), principalmente após o início da segunda onda e de novas descobertas sobre variações 
do vírus. Desta forma, o Sr. Vinícius, Diretor Financeiro do FAPS, realizou a reunião de forma 
online, por meio de e-mail, enviando aos membros do Comitê de Investimentos (Sr. Flavio 
Alexandre de Carvalho – Presidente do IPAM, Sra. Luciane Maraschin – Tesoureira do FAPS e Sra. 
Marcieli Fortuna – representante indicada pelo Conselho Deliberativo) a Pauta desta Ata com sua 
respectiva explicação. Desta forma, após indicações de correções pela Tesoureira do FAPS, Sra. 
Luciane Maraschin, a Ata desta reunião é transcrita da seguinte forma: 1. Análise do 
comportamento financeiro referente ao mês de dezembro: o mês de dezembro/20 teve fatores que 
influenciaram positivamente a rentabilidade dos fundos da carteira do FAPS. Em dezembro, a 
carteira rendeu 3,24% (três vírgula vinte e quatro por cento), foi o melhor percentual de 
rentabilidade no ano de 2020. Mesmo sendo registrado um aumento no contágio por COVID-19 em 
diversas regiões no mundo, um dos fatores positivos foi o início do processo de vacinação, que 
ocorreu em 50 países. Além disso, houve o fechamento do acordo pós-Brexit entre o Reino Unido e 
a União Europeia, e a aprovação do pacote de estímulos à economia dos Estados Unidos. Já no 
Brasil, o mês ficou marcado como o período de discussão sobre o programa de imunização do 
governo Federal. Outro fator importante foram os indicadores na zona do euro que apontaram para 
uma melhora da economia nos meses anteriores; taxa de desemprego de outubro apresentando a 
primeira queda desde o início da pandemia; Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto subiu 
para 49,8 pontos em dezembro. Em uma nota mais positiva, o Conselho Europeu conseguiu aprovar 
um pacote financeiro de 1,8 trilhão de euros para estimular a economia dentro do bloco comercial, 
após a suspensão dos vetos pelos líderes da Polônia e da Hungria. No cenário político brasileiro, em 
dezembro foi decidido definitivamente que não haveria a prorrogação do auxílio emergencial em 
2021, fator que contribuiu para reduzir as incertezas sobre o cenário fiscal. A aprovação da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021 também ajudou a melhorar esse cenário, além de permitir 
que a máquina pública continuasse a funcionar a partir de 1.° de janeiro. Já os dados do Produto 
Interno Bruto (PIB) divulgados no mês apresentaram um forte crescimento no terceiro trimestre, de 
7,7% frente ao trimestre imediatamente anterior. Ainda assim, ficou abaixo dos 8,7% esperados 
pelo mercado, o que demonstrou a fraqueza da economia brasileira no período. Na comparação com 
o terceiro trimestre de 2019, a queda observada foi de 3,9%, uma diferença significativa. No lado 
Fiscal, o resultado primário do setor público de novembro, divulgado no final de dezembro, 
surpreendeu positivamente os mercados, apesar de ter sido um déficit de R$ 18,1 bilhões. 
Registrou-se uma redução da dívida pública em relação ao PIB naquele mês, passando para 88,1%, 
fato que inicialmente animou os mercados. No entanto, depois foi percebido que o resultado se deu 
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apenas por fatores relativos à contabilidade da dívida, e não à melhora efetiva nas contas públicas. 
Ainda assim, o déficit primário abaixo do esperado foi suficiente para manter a animação dos 
mercados. Assim, o FAPS encerrou o mês de dezembro com um montante de R$ 415.081.793,95 
(quatrocentos e quinze milhões, oitenta e um mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e cinco 
centavos). Quanto à meta atuarial, em meio a um ano de turbulência econômica e política (nacional 
e internacionalmente) o FAPS alcançou 5,89% (cinco vírgula oitenta e nove por cento) de meta 
atuarial, ante os 10,65% (dez vírgula sessenta e cinco por cento) estabelecidos. O que significa 55% 
da meta projetada no ano. (Dados obtidos do Relatório da SMI Consultoria de Investimentos). 2. 
Movimentações financeiras do mês de dezembro/20 – janeiro/21: até o presente momento, não 
houve indicações de movimentação/alteração das estratégias de carteira do FAPS, tendo em vista 
que é um período turbulento devido aos casos de contaminação elevada de pessoas com COVID-19, 
bem como a posse do novo presidente dos EUA, Joe Biden. Assim, perante as incertezas, não houve 
alterações, permanecendo, neste momento, a carteira conforme finalizada o ano de 2020. 3. 
Assuntos gerais: De assuntos gerais, Sr. Vinícius informa a servidora Marcieli Fortuna, a partir de 
janeiro de 2021, passa a substituir a Sra. Estela Corso no Comitê de Investimentos, como membro 
indicado do Conselho Deliberativo. Os membros do Comitê de Investimentos dão as boas vindas e 
agradecem a disponibilidade da Marcieli de fazer parte deste comitê. Também, destaca-se que o 
Presidente Flavio realizou a prova e foi aprovado no CPA-10, passando a ser mais um membro 
certificado, o que eleva a 100% de membros certificados no Comitê de Investimentos. Além disso, 
até o presente momento permanecem as reuniões de forma online. Caso seja permitido, 
retornaremos com as reuniões de forma presencial. 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. 


