FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TAPERA
– FAPS –
CNPJ: 13.624.533/0001-96
ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ
DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DE TAPERA – FAPS
Aos dez dias do mês de dezembro 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, bem como a servidora
Vanessa Kuhn, que foi nomeada gestora de investimentos, para tratarem de
assuntos inerentes aos investimentos do referido fundo. Inicialmente, foi lida,
discutida e analisada a minuta da Política de Investimentos para o exercício de
2020. Insta ressaltar que foram alterados alguns percentuais de alocação,
passando a considerar maior exposição à renda variável e outras espécies de
ativos financeiros que provavelmente serão lançados no decorrer do próximo
período. Assim, passou-se a prever maior exposição ao risco, com possíveis
alocações em fundos imobiliários, de ações, multimercados, cambial,
investimentos externos e BDR’s, muito embora neste momento não tenha sido
colocado percentual alvo. Outro ponto extremamente importante é a alteração
da meta atuarial, que foi reduzida em 0,25%, passando a ser a soma de IPCA e
5,50%. A redução parece inicialmente ser pequena, mas este comitê entende
ser prudente um movimento menos brusco a fim de não impactar sobremaneira
as contas públicas municipais, vez que isto afeta diretamente o balanço de
pagamentos o ente para o RPPS. Feitas as devidas colocações, a minuta foi
integralmente aprovada e será encaminhada para análise junto ao Conselho
Municipal de Previdência, no decorrer desta mesma semana. Ato contínuo,
foram tecidos comentários acerca dos dados trazidos pelo Boletim Focus, que
elevou a projeção de inflação de 3,61% há uma semana para 3,86% agora.
Isso invariavelmente impactou a curva de juros, que vinha em queda. Por este
motivo há de se manter constante acompanhamento do IPCA, para tentar
antever uma possível antecipação da retomada da elevação da SELIC, o que
será refletido principalmente no títulos públicos. Além disso, foram analisados
algumas carteiras de fundos de investimentos em renda variável que já
estavam credenciados junto ao FAPS, para que sejam feitas novas alocações
neste segmento, optando-se inicialmente por fundo atrelado ao Índice de
Governança Corporativa – IGC, que contempla ações de empresa que
possuam exerçam boas práticas na gestão empresarial. Seguindo, passou-se
ao preenchimento da planilha dos fundos, que apresentou a seguinte
configuração: CDI: 11,00%; crédito privado: 2,00%; IDKA IPCA 2A: 17,11%;
IMA-B: 13,51%; IMA-B 5: 15,01%; IRF-M: 17,56%; IRF-M 1: 22,62%; IRF-M 1+:
1,13% e IMA- B 5+: 0,07% O saldo do FAPS hoje é de R$ 26.028.257,37.
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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