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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
ATA Nº 02/2016 

 
Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sala 
de reuniões da Presidência, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do 
Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Caxias do Sul – FAPS, 
Sr. Vinícius de Vargas Bacichetto, Sr. Gilberto de Oliveira Ramos, Sra. Susan Blumm e 
Sra. Elenita Paulina Sasso. A Presidente do IPAM, não esteve presente, mas justificou 
sua ausência pois foi convocada para uma reunião na Prefeitura Municipal de Caxias do 
Sul. A reunião iniciou com a aprovação da Ata n.° 01 de 2016, aprovada e coletada 
assinatura dos membros, passa-se para o segundo ponto de pauta que é a análise da 
sugestão de alteração da carteira do FAPS por parte da Assessoria Financeira, SMI. 
Senhor Vinícius informa o comitê que no dia 1.° de março recebeu uma orientação da 
SMI para alteração da carteira, buscando reduzir o risco. Desta forma, a sugestão da 
Assessoria foi de: Resgatar o montante total do Fundo BB Previdenciário Títulos 
Públicos IRF-M, resgate de R$ 36.500.000,00 do Fundo BB Previdenciário Títulos 
Públicos IMA-B e resgate de R$ 16.000.000,00 do Fundo Banrisul Previdência 
Municipal; aplicar os recursos em: BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M1 o 
valor total resgatado do BB previdenciário Títulos Públicos IRF-M, aplicação de R$ 
30.000.000,00 no BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa e aplicação de R$ 6.500.000,00 no 
Fundo BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M1. Antes da reunião do Comitê, 
Senhor Vinícius enviou novo e-mail à Assessoria, pedindo se permaneciam as 
orientações enviadas em 1.° de março, o retorno do e-mail foi de que "Visto esse novo 
cenário, com novos acontecimentos que agravam a crise política, a forte recessão 
econômica, indicamos neste momento que a movimentação seja feita com a metade dos 
valores recomendados anteriormente. Com tudo, continuamos visando a diminuição do 
risco da carteira, efetuando aplicações em fundos com índice CDI e IRF-M 1." Com 
base na posição do SMI de realizar as devidas alterações em apenas 50% da ideia 
inicial, e, tendo em vista a análise do Comitê de Investimentos, onde verificou que os 
fundos vinculados ao IMA estariam apresentando uma boa rentabilidade, até a presente 
data, o membros do comitê de investimentos definiram por realizar a alteração de 35% 
dos recursos sugeridos na primeira proposta da Assessoria. Porém, antes de realizar as 
alterações o Senhor Vinícius ficou de verificar com a SMI, qual o melhor fundo IRF-
M1 seria melhor aplicar (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou Banrisul), 
avaliando a rentabilidade, além disso, solicitará, no dia 15/03, nova posição quanto às 
movimentações. Caso a SMI permaneça com o posicionamento serão realizadas as 
movimentações de 35% dos recursos referente à proposta inicial. Assim sendo, fica 
definido o resgate de R$ 13.206.912,00 (35%) do Fundo BB Previdenciário Títulos 
Públicos IRF-M e aplicação em BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M1; 
resgate de R$ 12.775.000,00 (35% da sugestão de R$ 36.500.000,00) do Fundo BB 
Previdenciário Títulos Públicos IMA-B e aplicação de R$ 1.350.175,61 no Fundo BB 
FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M1 e R$ 11.424.824,39 no Fundo BB FIC 
Perfil Renda Fixa; Resgate de R$ 5.600.000,00 (35% dos R$ 16.000.000,00) do Fundo 
Banrisul Previdência Municipal e aplicação no Fundo Banrisul Foco IRF-M1 ou em 
outro Fundo IRF-M1 com melhor rentabilidade, independente de Instituição Financeira. 
Também, cabe salientar que os membros do Comitê permanecerão atentos às mudanças 
do mercado e políticas para avaliar novas alterações, caso necessário. Neste momento, 
Sra. Elenita se retirou da reunião para uma Audiência, permanecendo a Sra. Susan, Sr. 



Gilberto e Sr. Vinícius. Para o terceiro ponto de pauta foram abordadas as lâminas do 
Fundo Geração FIA, enviado pelo Sr. João Martinussi, representante da Geração Futuro, 
onde apresentou o desempenho do fundo, bem como solicitou uma visita ao Comitê. Os 
membros do Comitê, analisaram o pedido e, optaram por não recebê-lo, no momento, 
tendo em vista o alto risco em fundos de renda variável. Por último, Sr. Vinícius 
informou que a Equipe Técnica da área da Saúde do IPAM marcou encontro, no período 
da tarde, no dia 8 de agosto, sendo que há necessidade da presença dos Diretores e da 
Presidente na reunião, logo, o Comitê de Investimentos remarcou a sua reunião para o 
dia 1.° de agosto, mantendo horário e local. Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de 
Vargas Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais 
presentes. 
 


