FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TAPERA
– FAPS –
CNPJ: 13.624.533/0001-96
ATA DA OCTOGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DE TAPERA – FAPS

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um,
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, Alcinéia Arenhart, bem como a servidora Vanessa Kuhn, que foi
nomeada gestora de investimentos, para tratarem de assuntos inerentes aos
investimentos do referido fundo. O integrante Clécio Soldin estava em férias. Ressaltase que esta reunião foi feita na referida modalidade, mas, com os devidos cuidados em
virtude das restrições decorrentes da Pandemia do COVID-19, que recomendam
distanciamento social, além do uso de máscaras. Inicialmente, foi feita uma breve
retomada do ano que passou e as dificuldades que o mundo enfrentou por conta da
Pandemia. A seguir foram discutidas as perspectivas para o ano 2021, após recessão
global e da difícil tarefa de manter as aplicações rentáveis, é esperada uma retomada
no crescimento. Alguns economistas apontam que para chegar a um cenário ideal de
retomada, é preciso que se concretize uma boa distribuição da vacina contra a Covid
19, nos primeiros meses de 2021, com o imunizante chegando a um número razoável
de pessoas. No Brasil, conforme o Ministério da Economia existem três grandes
desafios para este ano: emprego, crédito e consolidação fiscal. Segundo os
economistas da Gestor Um, na reunião acontecida na data de vinte de janeiro de
2021, na qual a Gestora deste fundo tomou parte, a retomada do crescimento no país
passa muito pelo entendimento entre Executivo e Legislativo, para que as mudanças
fiscais necessárias a serem implantadas sejam aprovadas. As atitudes do nosso
Presidente também tem que mudar, por enquanto continuam sendo muito desastrosas,
influenciando muito negativamente a condução da economia e passando ao resto do
mundo uma impressão de total descontrole. Segundo Professor Martins “A gestão
brasileira da pandemia é o típico modelo nacional de gestão pública. Nossa gestão é
REATIVA e não planejada”. No mundo afora quem está na vitrine recente é a troca de
presidente nos Estados Unidos, onde Biden tem um grande desafio: crescer sem gerar
inflação. Nesta semana o relatório Focus, projeta para o ano de 2021 uma Selic de
3,50%, um PIB de 3,49% e o IPCA em 3,60%. Dando sequencia aos assuntos, a
gestora Vanessa, falou do convite enviado pelo Banco do Brasil, para participação de
uma teleconferência no dia vinte e nove de janeiro de 2021, com os temas cenários
econômicos. Foi acordado entre os membros que será requisitado a empresa Gestor
Um, a inclusão no OPMAX de uma lapela para índice Setor Financeiro. Quanto aos
recursos do fundo, resgates serão feitos no IRF-M 1+ e aportes em IDKA IPCA 2ª. As
demais alocações permanecem da mesma forma. Será feito também junto a empresa
de Assessoria Financeira uma consulta sobre novas aplicações em Renda Variável.
Seguindo, passou-se a conferência e correção da planilha dos fundos, do mês de
dezembro de 2020, que apresentou a seguinte configuração: CDI: 7,39%; crédito
privado: 1,90%; IDKA IPCA 2A: 16,52%; IMA-B: 11,11%; IMA-B 5: 22,78%; IRF-M:
15,16%; IRF-M 1: 11,78%; IRF-M 1+: 4,55% e IMA- B 5+: 0,06%; IDIV: 1,69%; IGC,
2,26% e Outros: 4,73%. A rentabilidade atingida no ano de 2020 foi de 6,75%, frente a
uma meta atuarial de 10,26% O saldo do FAPS em 31 de dezembro de 2020 fechou
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em R$ 29.548.810,62. 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
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