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ATA DA OCTAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES DE TAPERA – FAPS 
 

Aos trinta dias do mês de março 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, 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. A reunião de fevereiro 
não foi realizada em virtude do impedimento de reuniões decorrente da 
Bandeira Preta em todo Estado do Rio Grande do Sul. Inicialmente, foram 
tecidos comentários sobre as questões macroeconômicas e os impactos da 
pandemia e todos ajustes que a sociedade tem feito para conseguir adaptar-se 
ao caos. Percepção de fraqueza do planejamento do governo federal, 
especialmente relacionada à politização inclusive da vacina para Covid-19. 
Problemas na política externa podem afetar as relações internacionais, o que 
certamente prejudica o País, visto a dimensão da cadeia exportadora nacional. 
Mercado também tem se decepcionado com os sinais governamentais 
contraditórios, além de ter expectativas ruins em relação ao que o Presidente 
Bolsonaro poderá fazer com a máquina pública visando já a reeleição no 
próximo ano. Seguindo, passou-se ao preenchimento da planilha dos fundos, 
que apresentou a seguinte configuração: CDI: 15,62%; crédito privado: 1,92%; 
IDKA IPCA 2A: 16,76%; IMA-B: 13,90%; IMA-B 5: 29,18%; IRF-M: 4,71%; IRF-
M 1: 11,95%; IRF-M 1+: 0,46%; IMA-B5+: R$0,06%; IDIV: 1,60; IGC: 2,25%; 
IFNC: 1,59%. O saldo do FAPS hoje é de R$29.139.167,97. Foi decido que os 
pagamentos deverão ser feitos com resgates de fundo atrelado ao IRFM-1+, 
como estratégia de realocação gradual da carteira, diminuindo a exposição dos 
pré-fixados de mais longo prazo. Os novos aportes poderão ser direcionados à 
renda variável, em fundos de dividendos e setor financeiro. 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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