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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES DE TAPERA – FAPS 
 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, na sala 
do Setor de Tributação e Arrecadação da Prefeitura de Tapera, localizada na Avenida 
Presidente Tancredo Neves, 965, às oito horas e trinta 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, Alcinéia 
Arenhart e 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. Foi observado pelos membros que o retorno dos 
índices de renda variável atrelados ao Ibovespa e IBX rentabilizaram bastante no último 
período e que tal alta não é sustentada por um efetivo crescimento econômico, razão 
pela qual se decide pelo resgate total das duas aplicações que o FAPS tem em renda 
variável, devendo estes recursos serem realocados em IRF-M1.Vanessa reforçou o 
convite para o primeiro treinamento do ciclo que abrangerá mais outras duas palestras, 
como parte do processo de divulgação e ensino que foi solicitado pelos funcionários na 
última assembleia. Vanessa falará sobre a estrutura da previdência social no âmbito do 
Município. Como Vanessa havia acabado de retornar do treinamento para elaboração 
da Política de Investimentos de 2018, os extratos com a posição atualizada não foram 
solicitadas, o que impediu o preenchimento da planilha de controle. Será providenciado 
o seu preenchimento na próxima semana e encaminhado por e-mail aos demais. 
Também se está trabalhando na configuração do sistema OPMAX, que a assessoria da 
Gestor Um disponibiliza aos seus clientes. Também foi apresentado o relatório de 
rentabilidade do quarto bimestre, com os seguintes termos: “Finalizando mais um 
bimestre de 2017, podemos afirmar que já estamos encerrando as discussões 
para este período, colocando grande parte do nosso foco já em 2018. Os 
analistas de mercado seguem elevando suas perspectivas de melhora da 
economia, o que vem representado na elevação pela terceira semana 
consecutiva da projeção para o crescimento do PIB no Boletim FOCUS. Por 
outro lado, os cortes da SELIC, que já a trouxeram para 8,25% ao ano, têm 
sinalizado a manutenção do afrouxamento monetário. A inflação também vem 
num ritmo de queda e as projeções a mantém em patamares baixos para os 
próximos períodos. Politicamente, o ambiente vem se mantendo extremamente 
instável, com sucessivos ataques às investigações operacionalizadas pela Lava 
Jato e suspensão de acordos de leniência e delação premiada. Contudo, tais 
notícias não tem afetado tanto o cenário econômico, que parece crer piamente 
no capital político sustentado pelo Presidente Temer. No campo das reformas 
legislativas, a discussão e aprovação das reformas da previdência, política e 
tributária aparentemente vêm ficando cada vez com menos espaço, 
especialmente devido à falta de poder de barganha do Governo Federal e à 
aproximação do novo período eleitoral. Ninguém está disposto à pôr à prova 
seus votos em 2018. A rentabilidade do FAPS acumulada até junho ficou acima 
do CDI (7,34%). O patrimônio do FAPS encerrou o período com R$ 
19.271.492,79, sendo que os rendimentos dos investimentos acumulados em 
2017 foram de R$ 1.618.680,40, o que representou rentabilidade de 9,21% no 
ano. O IPCA fechou agosto/2017 em 0,19%, com taxa acumulada de 1,62% no 
ano, e a meta atuarial (IPCA + 5,75%) acumulada para 2017 ficou em 5,46%, ou 
seja, superamos a meta estabelecida em 68%”. Nada mais havendo a ser 



FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TAPERA 
– FAPS – 

CNPJ: 13.624.533/0001-96 
 

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

tratado, encerrou-se a presente reunião, da qual foi registrada esta ata, que vai 
assinada pelos presentes. 

 
 

 
 
VANESSA KUHN      CLÉCIO SOLDIN      ALCINÉIA ARENHART 
        Gestora     Membro          Membro 


