FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TAPERA
– FAPS –
CNPJ: 13.624.533/0001-96
ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DE TAPERA – FAPS
Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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, a servidora Alcinéia Arenhart colocou os assuntos tratados na
Reunião Mensal do Comitê de Investimentos em Porto Alegre, realizada na
data de quatorze de agosto do ano de dois mil e dezenove, onde foram
analisados todos os acontecimentos nacionais e internacionais, com destaque,
no cenário nacional para a entrada da Reforma da Previdência no Senado
Federal e a baixa de juros/taxa Selic pelo Copom, ficando em 6% ao ano. Na
terceira semana de agosto tivemos muita volatilidade nos mercados nacionais
e internacionais com a guerra entre China e Estados Unidos e com a
divulgação dos dados de crescimento de Alemanha e China abaixo do
esperado pelo mercado, sinalizando o perigo de uma recessão global e
empurrando para baixo as bolsas mundiais, somando-se a isso a crise na
Argentina, que teve uma forte desvalorização de sua moeda frente ao dólar em
um só dia, causado pelo resultado das prévias eleitorais que deram vitória para
o candidato Peronista o discreto professor Alberto Fernandez, que derrotou
Macri. Quanto ao caso do Brasil, segundo alguns economistas, a esperada
aceleração da recuperação não foi interrompida e sim adiada, a combinação
controle dos gastos públicos mais a aprovação da reforma da previdência
permite que o país tenha uma taxa de juros mais civilizada, por um período
prolongado, essa taxa de juros baixa, junto com uma nova mentalidade de que
é o setor privado que gera crescimento não os desígnios dos iluminados de
Brasília, vai gerar uma melhor alocação de capital em projetos que têm maior
retorno e, portanto, maior capacidade de gerar produtividade, lucro, enfim, mais
renda. Com previsão de mais cortes da taxa Selic até o final do ano e também
visto que a rentabilidade da Carteira está a caminho de bater a meta atuarial,
aconselhados pela assessoria da Gestor Um, os membros deste Comitê
resolveram fazer algumas mudanças nas alocações da mesma, encurtando um
pouco mais, na data de 15 de agosto, foi retirado do IMA-B5+ o valor de R$
1.150.000,00 e alocado no IRF-M -1; do IMA-B o valor de R$ 500.000,00
alocando também em IRFM-1, os cupons de juros foram aplicados no IRFM-1
da Caixa e do Banrisul, na data de 22 de agosto foram retirados os valores: R$
700.000,00 do IMA-B5 e R$ 400.000,00 do IMA-B e aplicados esses valores
em IRFM-1. Seguindo, passou-se ao preenchimento da planilha dos fundos,
que apresentou a seguinte configuração: CDI: 12,79%; crédito privado: 1,98%;
IDKA IPCA 2A: 17,13%; IMA-B: 21,80%; IMA-B 5: 17,75%; IRF-M: 12,26%;
IRF-M 1: 15,09%; IRF-M 1+: 1,12% e IMA- B 5+: 0,07% O saldo do FAPS hoje
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é de R$ 25.225.969,46. Desta forma, nada mais havendo a tratar, encerrou-se
a reunião, da qual foi registrada esta ata, que vai assinada pelos presentes.
VANESSA KUHN
Gestora

ALCINEIA ARENHART
Membro

CLÉCIO SOLDIN
Membro

Avenida Presidente Tancredo Neves, 965, Bairro Progresso, Tapera – RS CEP: 99490-000
Telefone: (54) 3385-3300

