FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TAPERA
– FAPS –
CNPJ: 13.624.533/0001-96
ATA DA NONAGÉSIMA QUINTA 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 janeiro do ano de dois mil e vinte e
dois, reuniram-se, através da plataforma on line ZOOM, 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. Inicialmente, Alcinéia teceu comentários sobre
os apontamentos da reunião aberta de comitê com a assessoria de
investimentos, que estão junto aos anexos desta ata, sendo principal ponto
tratado foi a perseverança da inflação, em nível global, que pressionará ainda
mais as taxas de juros de maneira geral. Também foram comentados os
impactos que a crescente animosidade entre americanos e russos em virtude
da Ucrânia poderá causar no mercado econômico internacional e nacional.
Vanessa comentou sobre o resultado obtido em 2021, que foi de 1,43%, face a
uma meta atuarial de 16,11; um ano particularmente difícil devido ao
descontrole inflacionário que pressionou deveras o objetivo de rentabilidade do
FAPS e levou este comitê a agir no intuito de preservação do patrimônio acima
da busca por rentabilidade independentemente do risco. Seguindo, passou-se
ao preenchimento da planilha dos fundos, que apresentou a seguinte
configuração: CDI: 30,74%; crédito privado: 1,88%; IDKA IPCA 2A: 16,71%;
IMA-B: 13,61%; IMA-B 5: 20,419,953%; IRF-M 1: 10,44%; IDIV: 1,51%; IGC:
1,67%; IFNC: 3,48%. O saldo do FAPS hoje é de R$ 30.729.492,52. Mantemse a decisão de pagamentos e resgates sendo feitos com fundos DI. Clécio
solicitou que fosse questionada a assessoria financeira sobre aumento na
alocação em 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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