FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TAPERA
– FAPS –
CNPJ: 13.624.533/0001-96
ATA DA NONAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DE TAPERA – FAPS
Aos vinte e três dias do mês de maio 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, Clécio teceu
comentários sobre o processo de realização da prova de certificação aplicada
pelo Instituo Totum, em atendimento às disposições da Portaria nº 9.907, de 14
de abril de 2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência
e Trabalho. A seguir, falou também sobre os assuntos tratados na reunião
aberta de comitê com a assessoria de investimentos, cujas anotações estão
anexadas a esta ata. Há três pontos importantes no radar atual, em se tratando
de cenário macroeconômico: Covid na Ásia (China e Coreias), Guerra Ucrânia
x Rússia e pressão inflacionária mundial. No cenário local, ganham cada vez
mais espaço as discussões políticas, com a proximidade do período eleitoral,
sendo destaque no dia de hoje a desistência da candidatura de João Dória.
Juros futuros de hoje caíram diante dos dados positivos vindos da China; dólar
chegando a ser cotado abaixo de R$4,80. Manter especial atenção à
divulgação dos dados de inflação nacional e americana. Seguindo, passou-se
ao preenchimento da planilha dos fundos, que apresentou a seguinte
configuração: CDI: 27,97%; crédito privado: 1,87%; IDKA IPCA 2A: 13,45%;
IMA-B: 18,12%; IMA-B 5: 19,88%; IRF-M: 1,37; IRF-M 1: 10,55%; IDIV: 1,55%;
IGC: 1,86%; IFNC: 3,38%. O saldo do FAPS hoje é de R$ 32.696.346,55.
Pagamentos e resgates serão feitos com fundos atrelados ao CDI, a fim de não
colher resultado negativo devido à volatilidade do merdado. Futuras aplicações
serão feitas em IDKA IPCA 2A, até chegar-se ao limite de 20% do patrimônio
do FAPS, o que representa hoje em torno de R$6.500.000,00. Em relação ao
fechamento da curva de juros, como ainda há muita nebulosidade no horizonte
de curto e médio prazo, que efetivamente aponte para o início gradual da
redução da SELIC, opta-se agora por pausar os aportes em pré-fixados. 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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