FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TAPERA
– FAPS –
CNPJ: 13.624.533/0001-96
ATA DA NONAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DE TAPERA – FAPS
Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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, a gestora
Vanessa trouxe as anotações da reunião com a assessoria de investimentos,
para elaboração da Política de Investimentos para o próximo ano, que estão
junto aos anexos desta ata. Clécio também trouxe suas anotações sobre a
reunião aberta do comitê de investimentos, com grande atenção dispendida à
análise da inflação e piora do cenário econômico nacional. Foram discutidos os
dados do Boletim Focus e perspectivas para o encerramento do ano. A meta
atingida até o fechamento de agosto está em 0,35%. Seguindo, passou-se ao
preenchimento da planilha dos fundos, que apresentou a seguinte
configuração: CDI: 20,39%; crédito privado: 1,88%; IDKA IPCA 2A: 16,66%;
IMA-B: 17,63%; IMA-B 5: 19,87%; IRF-M: 3,11%; IRF-M 1: 11,81%; IMA-B5+
1,04%; IDIV: 1,57; IGC: 2,18%; IFNC: 3,87%. O saldo do FAPS hoje é de R$
30.109.665,00. Foi decido que os pagamentos deverão ser feitos com resgates
dos fundos IRF-M-1 e os novos aportes, no CDI. Como forma de realocação da
carteira, decidiu-se zerar os fundos IMA-B5+, NOVO BRASIL, IMA-B TP RF e
IRF-M da CEF e reinvestir os valores no fundo DI da mesma instituição (FIRS);
transferir R$500.000,00 do FI BB IMA-B e reinvestir no BB PERFIL. 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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