FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TAPERA
– FAPS –
CNPJ: 13.624.533/0001-96
ATA DA OCTAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DE TAPERA – FAPS
Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte,
reuniram-se presencialmente 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 com os devidos cuidados em virtude das
restrições decorrentes da Pandemia do COVID-19, que recomendam o uso de
máscaras e higienização constante com álcool em gel. Inicialmente, foram
tecidos comentários acerca do andamento dos impactos da pandemia na
economia, com discussões em relação à segunda onda que aparentemente
assola já a Europa e EUA. Deve-se monitorar de perto o avanço da inflação,
medida pelo IPCA e a pressão que esse aumento de preços já está causando
na economia interna. Tem-se verificado uma discrepância entre os percentuais
medidos pelo IGPM e IPCA, especialmente em função das métricas, vez que
aquele tem um componente importante relacionado ao setor de construção
civil, que tem enfrentado problemas inclusive com falta de matéria prima nas
linhas de produção. Muitos indicadores apontam para uma retomada em “V” da
economia pós-codiv, mas ainda serão necessários alguns meses para se ter
uma conclusão mais assertiva, principalmente quando chegar-se ao ponto do
governo federal diminuir ou suspender o auxílio emergencial. O Boletim Focus
vem apontando uma alta sensível do IPCA e da SELIC, razão pela qual devese também atentar para a exposição aos títulos pré-fixados mais
longos.Seguindo, passou-se ao preenchimento da planilha dos fundos, que
apresentou a seguinte configuração: CDI: 8,60%; crédito privado: 2,02%; IDKA
IPCA 2A: 17,53%; IMA-B: 13,04%; IMA-B 5: 18,59%; IRF-M: 16,27%; IRF-M 1:
12,79%; IRF-M 1+: 7,08%; IMA-B5+: R$0,07%; IDIV: 0,83; IGC: 2,11%; IFNC:
1,08%. O saldo do FAPS hoje é de R$27.082.455,85. Fica decido que os novos
aportes na renda variável serão feitos em fundo atrelado ao índice de
dividendos, até 1% do capital investido do FAPS, e o restante será direcionado
para o IMA-B 5, sendo que os resgates deverão ser feitos de fundo vinculado
ao 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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