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Aos vinte e oito dias do mês de outubro 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. Inicialmente, Vanessa teceu comentários sobre as 
questões econômicas, especialmente sobre o impacto que as indefinições da eleição 
presidencial nacional do ano que vem irá causar na economia, já que sequer temos 
candidatos ainda, num cenário de completa indefinição. Ha três semanas o Relatório 
Focus vem aumentando as projeções de inflação para 2018, mais perto de 4% no 
encerramento do período. Isso se deve em parte à derrubada dos juros, os quais se 
prevê que cheguem a 7% no encerramento deste ano. Assim, se está incentivando 
novamente o consumo, na velha receita de injetar dinheiro na economia para reaquece-
la. Os membros deste comitê estão atentos à estas circunstâncias e também são 
sabedores de que no próximo ano será praticamente impossível atingir a meta atuarial. 
È muito importante frisar a necessidade de se acompanhar a variação destes 
indicadores muito de perto, além de manter a carteira com menos exposição ao risco, 
com maior percentual em ativos de curto prazo. Ato contínuo, os membros do comitê 
passaram a analisar a posição atual da carteira de investimentos do FAPS. Vanessa fez 
algumas observações acerca do sistema OPMAX, que foi contratado pela assessoria e 
já disponibilizado aos clientes, mas ainda são necessários alguns esclarecimentos e 
algum tempo para que se aprenda e se aproveitem todas as possibilidades de análise 
trazidas por esta nova e moderna ferramenta. Vanessa colocou que a rentabilidade 
apurada por meio do sistema eletrônico leva em conta todas as movimentações 
financeiras dentro de cada mês, especialmente quanto à rentabilização conforme a data 
de aplicação ou resgate. Seguindo, passou-se ao preenchimento da planilha dos fundos, 
que apresentou a seguinte configuração: CDI: 16,10%; crédito privado: 2,09%; IDKA 
IPCA 2A: 13,58%; IMA-B: 23,25%; IMA-B 5: 14,07%; IRF-M: 20,44%; IRF-M 1: 10,48%. 
A meta atuarial acumulada até setembro ficou em 6,14% e a rentabilidade atingida pela 
carteira do FAPS ficou em 9,96%, superando a meta em 62%. A rentabilidade 
acumulada em 2017 para o CDI está em 8,03%.  O saldo do FAPS em 26 de outubro 
era de R$ 19.806.584,00. 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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