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ATA DA NONAGÉSIMA TERCEIRA 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 novembro 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 comentou as anotações da reunião aberta de 
comitê com a assessoria de investimentos, que estão junto aos anexos desta 
ata, onde foi sugerido a manutenção de uma carteira mais curta, com menor 
volatilidade, tendo como principal objetivo a manutenção do patrimônio. Para o 
próximo ano, foi decidida a redução da meta de rentabilidade para IPCA+5%, 
em linha com o estabelecido pela SPREV para ser considerado em âmbito de 
cálculo atuarial. Mantem-se especial atenção para o IPCA, que foi o vilão do 
mês de outubro, vindo muito acima das expectativas do mercado e impactando 
negativamente o cenário econômico local. Ademais, decisões políticas que 
conduzem ao desrespeito do teto de gastos públicos aumento a descrença dos 
investidores na capacidade gerencial do governo federal, o que acaba por 
exagerar a resposta dos agentes econômicos, principalmente em sede de 
renda variável. Foi discutida a realocação de R$1 milhão entre fundos DI do 
Banco do Brasil para a CEF, objetivando não ultrapassar o limite resolutivo de 
20% do PL do FAPS em um único FI. A meta atingida até o fechamento de 
outubro foi -0,71%. Seguindo, passou-se ao preenchimento da planilha dos 
fundos, que apresentou a seguinte configuração: CDI: 30,02%; crédito privado: 
1,90%; IDKA IPCA 2A: 16,83%; IMA-B: 13,78%; IMA-B 5: 20,10%; IRF-M 1: 
10,52%; IDIV: 1,49%; IGC: 1,91%; IFNC: 3,45%. O saldo do FAPS hoje é de 
R$ 29.961.981,31. Mantem-se a decisão de pagamentos e resgates sendo 
feitos com fundos DI. 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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