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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
ATA Nº 02/2021 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro 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, novas descobertas sobre variações do 
vírus e bandeira preta determinado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 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 
janeiro: a carteira do FAPS, no mês de janeiro, rentabilizou -0,63%, ante uma meta de 0,69%. 
Alguns fatores relevantes ocasionaram a oscilação negativa na carteira, tais como: a) o início de 
vacinação em diversos países, sendo que alguns países iniciaram em dezembro e outros em janeiro, 
caso brasileiro; b) aumento de ocorrências de contaminação na segunda onda da COVID-19 na 
Europa e o alto número de contaminados nos Estados Unidos e no Brasil; c) cenário político 
americano, com a posse do Presidente Joe Biden e a invasão ao Capitólio Americano, o que levou a 
uma preocupação maior quanto ao dia da posse de Biden; d) abertura do processo de impeachment 
do então presidente Donald Trump; e) apresentação de um pacote americano para estímulo a 
economia local no montante de US$ 1,9 trilhão; f) eleições no congresso americano; g) o Comitê 
Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve (Fed) manteve a taxa de juros baixa porém 
com um tom mais pessimista o que movimentou o mercado negativamente; h) a zona do euro 
apresentou o Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto que caiu para 47,5 pontos em 
janeiro, indicando um pessimismo pela visão dos empresários da região; e, i) a China apresentou 
novas preocupações em relação a pandemia com um aumento expressivo de casos no país. No lado 
brasileiro, janeiro iniciou com euforia tendo em vista as expectativas com as vacinas e o início da 
vacinação da população. Outro fator que preocupou o mercado foi a quantidade de vacinas 
disponibilizadas e a lentidão de logística. Como falado anteriormente o número de contaminações 
crescente no Brasil foi um dos fatores preocupantes em relação ao impacto no retorno das 
atividades econômicas e que ficaram na expectativa do mercado. No cenário político doméstico, as 
atenções voltaram-se para as eleições dos presidentes da Câmara e do Senado, a possível greve dos 
caminhoneiros, acenado pela classe, que poderia ocorrer a partir de 1.° de fevereiro, dados da 
atividade econômica com queda no setor de comércio, crescimento no setor industrial e queda da 
taxa de desemprego formal, porém ainda muito tímida. Em relação ao lado fiscal, os dados 
referentes a dezembro de 2020, não forma animadores, uma vez que dezembro apresentou um 
déficit maior do que o mercado projetava e fazendo com que a dívida pública encerra-se o ano em 
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89,3% do PIB. Por fim, a reunião do Comitê de política Monetária do Banco Central (COPOM) 
manteve 2% a taxa de juros e levou a mudanças nas expectativas do mercado quando a taxa. Em seu 
comunicado foi afirmado que os núcleos de inflação estavam elevados, que o risco fiscal havia 
aumentado e que, devido à convergência das projeções e expectativas de inflação para a meta, o 
forward guidance (direcionamento ao mercado dos próximos passos da política monetária) não 
estava mais tendo suas condições satisfeitas. Assim, o mercado começou a projetar um aumento da 
taxa Selic mais cedo e de maior magnitude. Diante destes fatos a carteira do FAPS apresentou 
rentabilidade negativa, encerrando o mês com um montante de R$ 381.760.650,85 (trezentos e 
oitenta e um milhões, setecentos e sessenta mil, seiscentos e cinqüenta reais e oitenta e cinco 
centavos), entre aplicações e conta corrente. 2. Movimentações financeiras do mês de fevereiro/21: 
no mês de fevereiro o FAPS realizou uma movimentação em sua carteira. No dia 08 de fevereiro, a 
Assessoria Financeira – SMI enviou e-mail indicando uma alteração na carteira: Resgate de 5% do 
patrimônio do Instituto em Fundos IRF-M1+ e aplicação de 3% do resgatado em Fundo IMA-B5, 
1% em Fundo de Renda Fixa (IMA-G) e 1% em Fundos de investimentos no Exterior. Diante da 
recomendação, o Diretor Financeiro solicitou uma análise pontual tendo em vista os valores 
alocados em fundos diversos naquele momento. Como resposta da Assessoria, foi indicada uma 
movimentação diferente: Resgate de R$ 10.475.884,60 (dez milhões, quatrocentos e setenta e cinco 
mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) – correspondendo a 2,52%, do fundo 
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M; aplicação de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no 
fundo Caixa FIA Institucional BDR Nível 1 (CNPJ: 17.502.937/0001-68) e R$5.475.884,60 no 
fundo Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B5 (CNPJ: 11.060.913/0001-10). Diante da análise, foi 
encaminhado e-mail aos demais membros do Comitê de Investimentos, que aprovaram por 
unanimidade. A movimentação foi solicitada no dia 08 de fevereiro e a aplicação no fundo Caixa 
Brasil Títulos Públicos IMA-B5 foi realizada no mesmo dia e a do fundo Caixa FIA Institucional 
BDR Nível 1 ocorreu na durante o processamento noturno, do mesmo dia. Também é importante 
ressaltar que, buscando atender a Portaria da secretaria da Previdência Social, o FAPS teve que 
abrir conta corrente para separar os recursos denominados de Taxa Administrativa, ou seja, recursos 
para manter a máquina administrativa do FAPS funcionando. Desta forma, foram abertas duas 
contas bancárias novas, uma no Banrisul e uma na Caixa Econômica Federal e realizado a 
separação de parte do recurso para essas contas com suas respectivas aplicações. 3. Assuntos gerais: 
De assuntos gerais, o Diretor Financeiro indica a manutenção da reunião de forma online, até que se 
estabeleça uma segurança mais efetiva de realização das reuniões presenciais. 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. 


