FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TAPERA
– FAPS –
CNPJ: 13.624.533/0001-96
ATA DA NONAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DE TAPERA – FAPS
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois,
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,
tomando os devidos cuidados sanitários. Inicialmente, Alcineia falou sobre os
assuntos tratados na reunião aberta de comitê com a assessoria de
investimentos, que estão anexados a esta ata, especialmente em relação ao
conflito Rússia X Ucrânia. Mesmo com todas sanções já impostas à Rússia, e
que não funcionaram efetivamente, o conflito prossegue, aparentemente sem
muitos danos à estrutura bélica russa – não é fácil isolar a Rússia da economia
mundial. Do lado americano, tem-se a cada vez maior pressão inflacionária
devido ao aumento da demanda consumidora interna. Se lá o início do ciclo de
aperto monetário está começando, deve-se levar em consideração que por
aqui já estamos com SELIC em 2 dígitos (11,75%), com previsão de mais altas
nos próximos períodos. Apesar do resultado das carteiras de investimentos em
março ter sido bom, a elevação do IPCA acaba por corroer a rentabilidade
positiva, aumentando sobremaneira a meta atuarial. Desta forma, novamente
deve-se manter importante atenção à estes dois indicadores: SELIC e IPCA.
Seguindo, passou-se ao preenchimento da planilha dos fundos, que
apresentou a seguinte configuração: CDI: 28,58%; crédito privado: 1,87%;
IDKA IPCA 2A: 13,43%; IMA-B: 18,07%; IMA-B 5: 19,85%; IRF-M 1: 10,96%;
IDIV: 1,61%; IGC: 2,02%; IFNC: 3,61%. O saldo do FAPS hoje é de R$
32.252.625,00. Pagamentos e resgates serão feitos com fundos IRFM-1, a fim
de diminuir a exposição a este indicador, sem afetar a posição em DI. Futuras
aplicações serão feitas em IRFM, até o limite de 5% do patrimônio do FAPS, o
que representa hoje em torno de R$1.600.000,00. Assim, objetiva-se o
aproveitamento do fechamento da curva de juros. 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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