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Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às quinze horas (horário 
alterado devida a uma reunião anterior), 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. Sra. Cezira 
Höckele não estava presente tendo em vista as férias que estavam programadas. A 
reunião iniciou com a aprovação da Ata n.° 04 de 2016, aprovada e coletada assinatura 
dos membros, passou-se para o segundo ponto de pauta. Sr. Vinícius falou que a carteira 
do FAPS, até abril, teve uma boa rentabilidade. A carteira apresentou uma rentabilidade 
de 9,86% contra a meta de 5,26%. No entanto, salientou que alguns fatores impactaram 
na rentabilidade em maio e que esse cenário deve ter se alterado um pouco, desta forma, 
ficará no aguardo dos relatórios enviados pela SMI. Sr. Vinícius comentou que a SMI 
enviou uma sugestão de alteração e adequação das aplicações do FAPS, objetivando 
redução de riscos, perante as incertezas políticas do Brasil. Diante da atual conjuntura e, 
tendo em vista a realidade do FAPS, os membros do Comitê de Investimentos fizeram 
uma sugestão de movimentação das aplicações, com base na sugestão da Assessoria 
SMI: 1. Resgate de 60% do montante total do Fundo IMA-B5+ (seguir acompanhando 
para posterior resgate gradual, caso seja necessário ou, se houver abertura, aplicação 
para maior rentabilidade) e aplicação do mesmo valor no Fundo IRFM-1; 2. resgate de 
50% do Fundo IMA-B (conta 18448-9) e aplicação de metade (25% dos 50% resgatado) 
no Fundo IRFM-1 e a outra metade (25% dos 50% resgatado) no Fundo IDKA-2; 3. 
resgate de 50% do Fundo IMA-B (conta 19377-1) e aplicação de (25% dos 50% 
resgatado) no Fundo IRFM-1 e a outra metade (25% dos 50% resgatado) no Fundo  
IDKA-2. Tais percentuais serão aplicados com base no extrato do dia desta reunião. 
Cabe salientar que essas sugestões serão encaminhadas para a Assessoria avaliar e 
apontar se é uma boa movimentação ou, então, sugerir outras movimentações. Outro 
ponto a ser destacado é que a decisão da movimentação nesses fundos se deu pela 
rentabilidade apresentada, até 10/06, de 19,50% no Fundo IMA-B5+ e de 15,34% no 
Fundo IMA-B, rentabilidade que seria preservada tendo em vista o alcance da meta 
atuarial nesses fundos - movimentação ocorrerá, por enquanto, nos Fundos do Banco do 
Brasil. Após o retorno da SMI, caso venha sugestão contrária à indicada, será enviado 
um e-mail para os membros do comitê votarem. Também será solicitada uma sugestão 
de aplicação da amortização ocorrida no Fundo Small Caps da Caixa Econômica 
Federal. Tal amortização foi de 25% do patrimônio, tendo em vista que o Fundo entrou 
em fase de desinvestimento. Na época (30/05), o montante da amortização, de 
R$1.403.133,41, foi aplicado em um fundo de investimento conservador com 
rentabilidade positiva. Diante do exposto, o comitê ficará no aguardo da indicação da 
SMI se mantém este recurso aplicado neste fundo ou se altera para outro. O próximo 
ponto de pauta foi o vencimento de dois fundos fechados da Caixa Econômica Federal 
que ocorrerão em agosto (Caixa Brasil 2016 I TP RF e Caixa Brasil 2016 V TP RF). Sr. 
Vinícius solicitou aos membros do Comitê uma atenção a estes dois fundos 
principalmente na observância da aplicação dos recursos quando vencidos. Como ainda 
é cedo para se tomar uma posição, solicitaremos a indicação de aplicação, para a SMI, 
mais próximo à data do vencimento. Sr. Vinícius informou que os Fundos Banrisul 
Previdência Municipal III e IV sofreram alterações nos seus regulamentos. Destacou 



que a taxa de administração desses dois fundos é de 0,35%a.a, segundo informações da 
Gerente de Conta do FAPS junto ao Banrisul. Além disso, Sr. Vinícius comentou que o 
Comitê de Investimentos havia decidido por repor, mensalmente, o recurso utilizado no 
Banrisul, o que, até então, estava ocorrendo. Porém, Sr. Vinícius informou que estamos 
encontrando dificuldades em algumas resoluções de problemas ou solicitação de 
informações sobre serviços, aplicações, entre outros aspectos. Diante disso, e tendo 
presente a dificuldade de respostas imediatas às demandas do Instituto, gerando 
insegurança, além da rentabilidade inferior nesses fundos, comparada com outras 
instituições financeiras, os membros do comitê de investimentos optaram em começar a 
realizar as movimentações diárias de caixa na instituição em que o FAPS recebe os 
recursos oriundos dos repasses de contribuições previdenciárias, ou seja, a Caixa 
Econômica Federal. Pequenas despesas ainda serão pagas via Banrisul, mas o grande 
volume será realizado na Caixa. Desta forma, não havendo necessidade de transferir o 
recurso para a outra Instituição Financeira. Tal ato comerá a ser executado a partir do 
segundo semestre de 2016 (1.°/07/2016), caso haja a possibilidade (tecnológica) de 
realizar tais movimentações. Também, o Comitê de Investimentos analisará se a 
mudança deste fluxo de processo virá a beneficiar o FAPS ou não, podendo ser 
corrigido posteriormente.Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de Vargas 
Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. 
 


