FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TAPERA
– FAPS –
CNPJ: 13.624.533/0001-96
ATA DA NONAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DE TAPERA – FAPS
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto 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, o membro Clécio teceu comentários acerca dos assuntos tratados
na última reunião com a assessoria financeira. Chama especial atenção o
“consumo de vingança”, onde pessoas que contraíram COVID agora estariam
mais dispostas a gastar dinheiro como forma de premiação pessoal e vingança
frente ao vírus; o COPOM deverá buscar uma taxa Selic neutra, em torno de
8%; previsão de crescimento do PIB para 2022 em torno de 2%. Fatores
importantes que deverão ser monitorados muito de perto são o avanço do IPCA
e o crescente risco eleitoral, visto que o clima de eleição presidencial, que
ocorrerá apenas em 2022, já toma proporções gigantes, afetando deveras a
economia. Vislumbra-se possibilidades de investimentos em renda variável,
especialmente em fundos que carregam ações do setor bancário, que será
afetado positivamente com a elevação da SELIC, e ainda está em níveis da
época do COVID. Seguindo, passou-se ao preenchimento da planilha dos
fundos, que apresentou a seguinte configuração: CDI: 18,50%; crédito privado:
1,87%; IDKA IPCA 2A: 16,62%; IMA-B: 17,51%; IMA-B 5: 23,50%; IRF-M:
3,66%; IRF-M 1: 11,91%; IMA-B5+ 1,02%; IDIV: 1,61; IGC: 2,25%; IFNC:
1,54%. O saldo do FAPS hoje é de R$ 29.775.446,77. Foi decido que os
pagamentos deverão ser feitos com resgates dos fundos IMA B 5. Como forma
de realocação da carteira, decidiu-se transferir R$750.000,00 do fundo IMA-B5
para fundo setor financeiro, (Banco do Brasil); transferir R$250.000,00 do fundo
IMA-B5 par fundo DI (CEF); o repasse do próximo mês será alocado em DI da
CEF. 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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