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Aos três dias de março de dois mil e quinze, 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, Sra. 
Cezira Höckele, Sr. Vinícius de Vargas Bacichetto, Sra. Susan Blumm, Sr. Gilberto de 
Oliveira Ramos e Sra. Elenita Paulina Sasso. O primeiro ponto de pauta foi a aprovação 
e assinatura da Ata n.° 02/2015, do livro de atas do Comitê de Investimentos. Em 
seguida Sr. Vinícius leu o parecer enviado pela Assessoria de Investimentos, SMI, 
referente ao Fundo Absoluto FI Renda Fixa do Banrisul: “O fundo Banrisul Absoluto FI 

Renda Fixa, iniciou suas atividades em 09/02/2015. Trata-se de um fundo de renda fixa, com baixo grau 

de risco, que aplica apenas em títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em nesses títulos. 

Possuí, ainda, uma baixa taxa de administração, para esse tipo de fundo, de 0,15% a.a. Como o fundo 

ainda não funciona há mais de 1 ano, não têm-se informações do PL, da rentabilidade, das despesas 

entre outras. Concluindo, é um fundo onde existe a possibilidade de servir como caixa, visto que a 

conversão e débito das aplicações e resgates são D+0, e também perseguir algum índice específico 

dependendo da composição de títulos que o gestor irá comprar. No que tange à realização de 
aplicação no fundo Absoluto, o Comitê de Investimentos deliberou que o FAPS 
aguardará a divulgação das lâminas comerciais e lâminas complementares que 
apresentem o PL do Fundo, bem como, a rentabilidade do período. Na sequência, Sr. 
Vinícius comentou que todo o mês estamos retirando parte dos recursos aplicados no 
Fundo Previdência Municipal III do Banrisul e que em torno de 4 a 5 meses os recursos 
podem terminar, tendo em vista que não estamos repondo o mesmo valor que retiramos 
para efetuar os pagamentos realizados via Banco Banrisul. Desta forma, o Comitê 
sugeriu que o valor transferido seja, na sua integralidade, reposto tendo em vista o 
desempenho do Fundo em 2014, que atingiu a meta atuarial. Sr. Vinícius informou, 
também, que conversou com a SMI sobre a meta atuarial de 2014, a informação obtida é 
que o FAPS atingiu uma boa rentabilidade em 2014, mesmo não alcançando a meta. 
Pois, segundo a SMI, somente alcançaria a meta atuarial quem tivesse aplicado 100% 
dos recursos em IMA-B, o que não é uma realidade dos RPPS, sendo assim, o FAPS 
apresentou uma boa rentabilidade. Além disso, foi aprovada a solicitação de reunião 
com a Banrisul Corretora para o dia 6 de abril, às 14h, data da reunião de abril, também 
foram trocadas informações de mercado financeiro e global entre os membros do 
Comitê, com a finalidade de melhor situar as ações nacionais e internacionais em 
relação a economia. Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de Vargas Bacichetto, 
encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. 
 


