FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TAPERA
– FAPS –
CNPJ: 13.624.533/0001-96
ATA DA OCTAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DE TAPERA – FAPS
Aos vinte dias do mês de julho 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. Inicialmente, os
membros comentaram sobre os recentes acontecimentos do período; as
projeções da Selic e do IPCA, pelo Relatório Focus; a instabilidade do mercado
financeiro nacional e internacional, que nesta semana ganhou ingredientes
novos, como um aumento no mundo da contaminação pela variante Delta e o
anúncio da OPEP de aumentar a produção do ouro negro. Em solo brasis,
como sempre, a velha e conhecida presidencial interferência, com discursos
para além de desnecessários, sobre eleição X sistema eleitoral e a grande
mazela da semana Fundão Eleitoral. E não terminando por aí, o governo
proclama a criação de novos ajustes ministeriais, com criação de um novo
ministério para acomodar mais alguns amigos de centro, possíveis e
necessários apoiadores. A gestora Vanessa, passou alguns assuntos da
Reunião do Comitê da Gestor Um, realizada no dia 14 de julho: Professores
Martins e Ana Simão, destacaram que deveríamos estar discutindo um projeto
de país, falamos mais de política do que economia e que o país piorou.
Estamos mais organizados na área econômica, mas há um ponto importante,
na opinião deles: nos 16 anos de governo de FHC e Lula, as crises políticas
não abalaram a imagem do País e a economia nacional, como agora. Na parte
do Professor Sérgio, foi recomendado muita atenção aos prés e inflação e ele
vê um julho em estabilidade. Seguindo, passou-se ao preenchimento da
planilha dos fundos, que apresentou a seguinte configuração: CDI: 17,10%;
crédito privado: 1,91%; IDKA IPCA 2A: 16,58%; IMA-B: 17,96%; IMA-B 5:
23,84%; IRF-M: 4,19%; IRF-M 1: 11,67%; IRF-M 1+: 0,00%; IMA-B5+ 1,08%;
IDIV: 1,68; IGC: 2,38%; IFNC: 1,62%. O saldo do FAPS hoje é de R$
30.121.443,13. Foi decido que os pagamentos deverão ser feitos com resgates
dos fundos IMA B 5. Para novos aportes em razão do alta da Selic, podemos
aumentar um pouco mais os aportes em CDI, podendo chegar em até 20% e
nos fundos IMA. 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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