FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TAPERA
– FAPS –
CNPJ: 13.624.533/0001-96
ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ
DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DE TAPERA – FAPS
Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, na sala do
Setor de Tributação e Arrecadação da Prefeitura de Tapera, localizada na
Avenida Presidente Tancredo Neves, 965, às dezessete horas e quinze
minutos, reuniram-se 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 os membros discutiram sobre as previsões para o ano de 2020,
que em termos de cenário doméstico com uma perspectiva de um crescimento
de 2,5%, inflação bem comportada em 3,6% e taxa de câmbio em R$4,00/US$.
Falando de taxa Selic, acredita-se que há um espaço para ajuste adicional da
taxa de juros, para 4,25%, reconhecendo que o BC poderá adotar uma postura
mais cautelosa nessa fase do ciclo de recuperação dado o nível atual de juros
reais. Para a economia mundial, há uma previsão de estabilização, após meses
de desaceleração. Os indicadores da Europa e de grande parte da Ásia
sugerem que o pior tenha ficado para trás, reconhecendo que parte relevante
da piora da economia mundial tenha sido decorrente das incertezas advindas
das tensões entre EUA e China e do Brexit. Retirados esses riscos, o primeiro
trimestre deste ano será marcado por uma melhora econômica. Após o estudo
das previsões para esse início de ano, o membro Clécio Soldin fez suas
colocações sobre a Reunião do Comitê de Investimentos, em que participou
no mês de dezembro de 2019, em Porto Alegre, junto a Gestor Um,
ponderando que teremos que buscar alocações mais arriscadas, como renda
variável e outros ativos financeiros como: fundos multimercados, imobiliários e
de ações. Seguindo, passou-se ao preenchimento da planilha dos fundos, que
apresentou a seguinte configuração: CDI: 12,17%; crédito privado: 1,96%;
IDKA IPCA 2A: 16,86%; IMA-B: 13,27%; IMA-B 5: 14,78%; IRF-M: 17,24%;
IRF-M 1: 22,22%; IRF-M 1+: 1,11% e IMA- B 5+: 0,07% O saldo do FAPS hoje
é de R$ 26.586.099,87. 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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