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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA – ON LINE – DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TAPERA – FAPS 
 

Aos quatorze dias do mês de maio 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. Vanessa 
apresentou suas colocações sobre os assuntos tratados na reunião do comitê 
de investimentos com a assessoria financeira, sendo os principais tópicos: 
embora os bancos centrais estejam sendo agéis em criar saídas, há o choque 
de oferta e demanda, cuja solução não está no âmbito econômico; há uma 
tríade de desafios: econômico, sanitário e político; importante promover ajustes 
fiscais garantindo que as medidas tomadas são emergenciais e não para 
sempre; viver na lógica do urso – hibernar para se manter vivo para a 
retomada, sendo que todos chegarão ao final de 2020 com algum tipo de 
perda; a queda importante do IPCA está diminuindo a meta atuarial; em relação 
à renda variável, essencial de acostumar com a volatilidade e manter as 
posições, estudando novos pontos de entrada; expectativas estáveis, apesar 
de ruins; estamos com 13 semanas de revisões negativas do PIB e ainda 
assim o Boletim Focus está muito descolado da realidade, pois levantamentos 
de instituições financeiras internacionais já indicam uma queda superior à 5%; 
SELIC para os próximos anos também deverá ser revista para baixo; há fortes 
problemas de tensão no governo federal, que optou por se edificar numa base 
muito ideologizada. Após, passou-se à discussão, tendo sido feitas as 
seguintes colocações: Alcinéia: “Após quase dois meses de isolamento social, 
a economia bastante prejudicada, empregos sendo perdidos, contratos de 
trabalho revistos, a ciência brigando com a política, o governo Bolsonaro, com 
sua forma conflitante de governar, está transformando a crise política maior 
que a crise da saúde, como disse a Ana em sua palestra, estamos nos 
apequenando diante do mundo, estamos nos igualando a uma Nicarágua, pela 
forma deste governo de tratar a economia e a Pandemia, como se não 
bastasse sermos feitos menores por outras economias, a falta de sintonia entre 
as esferas governamentais está nos levando a uma dificuldade grande em  
tratar os contaminados e a levantar a nossa economia. Tenhamos esperança, 
que o Guedes fique.” Clécio: “Quanto a nossa carteira, ficamos entre a 
moderada e a arrojada, acho que não teremos mais muitos sobressaltos, a não 
ser que a equipe econômica se dissolva, causando assim uma descrença 
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maior no mercado, e certo que a lateralidade dos ativos será uma constante 
neste ano, mas acredito que não teremos outro Março este ano. Acredito que 
estamos no ponto certo segundo as incertezas econômica que vivemos, 
acredito que podemos caminhar com cautela para aproveitar mais as janelas 
na renda variável.” 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 abril do corrente ano. Manteve-se a 
decisão de fazer pagamentos com resgates de FI atrelados ao IRF-M1 ou CDI. 
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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