FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TAPERA
– FAPS –
CNPJ: 13.624.533/0001-96
ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA – ON LINE – DO
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TAPERA – FAPS
Aos quinze dias do mês de abril 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. Inicialmente destaca-se que todos os membros deste
Comitê acompanharam a transmissão on line da reunião da assessoria da
Gestor Um, realizada nesta mesma data, pela plataforma YouTube. Foram
feitas as seguintes colocações: “Bem, pessoal, boa noite, terminei de ver a
reunião do Comitê de Investimento agora e analisando o opmax de março,
penso que não podemos apavorar e nem fazer mudanças drásticas,
principalmente nos fundos onde a volatilidade está assustadora, acho que não
é hora de realizar prejuízo, ou melhor dizendo nunca devemos realizar,
precisamos mais do que nunca ficarmos pacientes, sei que pode até demorar
um pouco, mais as coisas irão melhorar, no mês de abril, os ativos já estão um
pouco melhores, só acho que devemos manter os aportes nos menos voláteis
por enquanto. E a renda variável, o que vocês acham de entrar um pouco
mais... Não seria uma hora boa, agora?” Vanessa respondeu que em sua
análise, quando o ibovespa fechar acima de 80 mil, seria possível um aporte e
caso voltar a cair, será preciso monitorar o movimento mas Vanessa acredita
que há sinais de melhora por enquanto. Quanto à análise dos membros do
comitê em relação do FII XPML11, Alcineia comentou que trata do segmento
de shoppings centers, com investimentos bem diversificados, com maior parte
no norte e nordeste do País. Clécio afirmou que “quanto ao XPML não tenho
muita confiança, pois é um segmento que vai bem quando a economia vai
muito bem o Ibov agora seria uma janela de oportunidade a longo prazo o que
fecharia com a nosso perfil. Quanto a carteira acho que se proteger e encurtar
o prazo, acredito que estamos com a diversificação correta”. Vanessa
ponderou que considerou o FII atrativo pela sua subprecificação atual, mas que
ainda está aguardando uma análise mais profunda da assessoria de
investimentos. Finalizando, Alcinéia concluiu: “Claro que agora terá um risco
maior de vacância, isso o quê? Dois meses? Estive lendo sobre
administradoras de shoppings Centers, eles estão fechando acordos como os
lojistas, diminuindo valores de condomínio, com os lojistas, etc...Vamos
analisar melhor e esperar o que o Sérgio nos fala.” Para análise da carteira
foram utilizados os dados inseridos no Opmax, programa de gestão dos
investimentos do FAPS, tendo como referência o fechamento do mês de março
do corrente ano. Manteve-se a decisão de fazer pagamentos com resgates de
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FI atrelados ao IRF-M1. Desta forma, nada mais havendo a tratar, encerrou-se
a reunião, da qual foi registrada esta ata, que vai assinada pelos presentes.
VANESSA KUHN
Gestora

ALCINEIA ARENHART
Membro

CLÉCIO SOLDIN
Membro
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