FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TAPERA
– FAPS –
CNPJ: 13.624.533/0001-96
ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA – ON LINE – DO
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TAPERA – FAPS
Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, através
de aplicativo eletrônico Whatsapp, reuniram-se virtualmente os servidores
nomeados para compor o Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadoria
e Previdência dos Servidores de Tapera – FAPS, a saber, Clécio da Cunha
Soldin e Alcinéia Arenhart, bem como a servidora Vanessa Kuhn, que foi
nomeada gestora de investimentos, para tratarem de assuntos inerentes aos
investimentos do referido fundo. Ressalta-se que esta reunião foi feita na
referida modalidade em virtude das restrições decorrentes da Pandemia do
COVID-19, que recomendam isolamento social, bem como de orientações do
Poder Executivo Municipal. Desta forma, como já era utilizada tal tecnologia
para uma comunicação mais ágil e eficiente, optou-se pela discussão através
deste meio digital. Diante deste cenário imprevisível, a gestora Vanessa fez a
seguinte colocação: “Se alguém ainda não viu nada, provavelmente verá nos
telejornais de logo mais à noite. Hoje sofremos uma perda muito considerável
na renda variável. Em decorrência do desentendimento entre OPEP (liderada
pela Arábia Saudita) e Rússia, o preço do petróleo despencou, levando as
petrolíferas do mundo todo junto. Na carona, foram todas as demais ações,
mas especialmente as commodities. Desta forma, agora que escrevo, o
IBOVESPA registra perdas em torno de 12%. A posição do FAPS em índices
de renda variável é de 2,8%, mas a previsão era de aumentar até 10% até o
final de março. Diante destas turbulências, mudamos a orientação e colocamos
o dinheiro que seria direcionado para o Ibovespa em ativos com menos risco,
ao menos até esta turbulência passar - como colocar o carro no acostamento.
Assim que conseguirmos visualizar a formação de um fundo, com retomada da
alta, iremos continuar com os aportes até atingirmos o planejado. É um
momento muito delicado, mas entendemos que também é pontual. Não houve,
ao menos por enquanto, perda de fundamentos de nossas empresas e
instituições, tanto que a alta do dólar, que eu imaginava que seria muito mais
significativa, está em 2,44% neste momento... é uma briga de cachorros
grandes, mas precisamos ter calma para aproveitar as oportunidades. Quero
apenas reforçar que estamos atentos ao mercado e sempre buscando mais
informações para que nossa tomada de decisão seja a melhor possível.”
Prosseguindo, Vanessa trouxe dados: “Desemprego sobe para 11,6% em
fevereiro e chega a 12,4 milhões. A taxa de desempregou subiu para 11,6% no
trimestre encerrado em fevereiro, atingindo 12,3 milhões de pessoas, segundo
a Pnad Contínua, divulgada nesta terça-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). O aumento, na comparação com o trimestre
terminado em novembro (11,2%), interrompeu dois trimestres seguidos de
quedas estatisticamente significativas no desemprego. Segundo a analista da
pesquisa do IBGE, Adriana Beringuy, é normal que no início do ano ocorra
essa interrupção porque, de acordo com a especialista, havia uma trajetória de
taxas declinantes no fim do ano. Segundo o IBGE, a alta na desocupação foi
puxada pelos setores de construção (-4,4%), administração pública (-2,3%) e
também pelos serviços domésticos (-2,4%). ‘A construção não sustentou o
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movimento de recuperação que ela vinha apresentando no fim do ano
passado’, diz Beringuy. O instituto diz ainda que a administração pública tem
uma sazonalidade, pois ela dispensa pessoas no fim e no início do ano em
função de términos nos contratos temporários das prefeituras, nas áreas de
educação e saúde, retomando as contratações a partir de março, após a
aprovação dos orçamentos municipais. (Seu Dinheiro).” Também foi discutido o
estudo para novas alíquotas de contribuição dos servidores que, apesar de não
ser o foco deste comitê, diz respeito diretamente aos seus integrantes, pois
funcionários públicos municipais. Assim, todos os membros optaram pelo
cenário cinco, com inclusão de alíquotas para inativos, mantendo uma faixa de
isenção de R$2.089,60. Vanessa também preencheu a tabela utilizada para
acompanhamento dos investimentos, de acordo com índices de referência,
sendo que os atuais percentuais estão assim configurados: CDI: 11,45%;
crédito privado: 1,94%; IDKA IPCA 2A: 17,14%; IMA-B: 13,05%; IMA-B 5:
14,86%; IRF-M: 20,46%; IRF-M 1: 12,35%; IRF-M 1+: 6,82% e IMA- B 5+:
0,06% O saldo do FAPS hoje é de R$ 25.924.786,22. Apesar de todas as
complicações sanitárias e econômicas decorrentes da pandemia, este Comitê
decide pela manutenção da atual alocação dos ativos da carteira de
investimentos, vez que entende que, como investidores de longo prazo,
qualquer movimentação brusca em um ambiente tão volátil e arriscado como o
atual não é recomendada. As perdas que invariavelmente ocorrerão no
decorrer dos próximos meses serão recuperadas tão logo a situação se
estabilize. Ressalta-se que há necessidade de focar no horizonte distante, no
longo prazo, com a devida proteção dos investimentos já tendo efetivada com o
encurtamento do prazo dos ativos. Desta forma, nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a reunião, da qual foi registrada esta ata, que vai assinada pelos
presentes.
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