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Aos quinze digs do mes de agosto de dois mil e treze, as quatorze horas e oito minutos, na Sala de Reuniaes 
do Institute, em Reuniao Ordinaria, verificado o quorum, reuniram-se os seguintes membros do Censethe Fiscal 
do FAPS: Marcos Antonio da Silva, Clovis Jose Triches, Ricardo Vandreo Bette, Natalia Adriana Michelon, 
Eliane Stedile Busellato, Maria Cristiane Vieira da Silva e Janice Pezzi Fich. Foi convidado a participar desta 
reuniao o Diretor Financeiro do FAPS, Sr. Vinicius de Vargas Bacichetto. 0 Presidente do Conselho, Sr. 
Marcos Antenio da Silva. iniciou a reuniao corn a leitura e apreciagao da pauta: aprovacao e assinatura das 
atas 03 (lres) e 06/2013 (seis barra dois mil e treze}; analise do caixa e balancete de maio/2013 (dois mil e 
treze); atuario e assuntos gerais. A pauta foi aprovada per unanimidade. Apes foi passado pars o primeiro 
ponto da paute que se refere aprovacao e assinatura das atas 03 (OW296/2013 (seis barra  dois mil e treze). 
As alas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida foi realizada a analise  do  Caixa  e Balancete de 
maio/2013 (dois mil e treze).  Apes finalise por amostragem, foram suscitados os seguintes esclarecimentos 
sobre: a) Ordem de Pagamento no 201/2013 (duzentos e urn barra dois mil e treze), pago em 06 (seis) de maio 
do corrente, referente ao pagamento do INSS da Empresa 24 (vinte e quatro) Hares Servicos de Seguranea 
Ltda. 0 questionamento se refere ao motive de ter sido page multa per atraso no valor de R$ 19,36 (dezenove 
reais e trinta e seis centavos). b) Ordem de Pagamento n° 227/2013 (duzentos e vinte e sete barra dois mil e 
treze), pago em 31 (trinta e urn) de maio do corrente, referente a Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A, 
sendo que os comprovantes de pagamento bancario estao em desacordo corn os valores dos cheques Ern 
relacao ao atuirio,  terceiro ponto de pauta, foi comentado que ele solicitou alteraceo na ata 04/2013 (quatro 
barra dois mil e treze). Os Conselheiros decidiram que constara na eta "ern tempo" para acrescentar a 
alteragao solicitada, permanecendo a redagao original. Marcos solicitou que conste em ate "salientando a 
atencao para as atas: 04/2013 (quatro barra dois mil e treze) mencionada anteriormente e pare a ata 06/2012 
(seis barra dois mil e doze) do Conselho Deliberativo do FAPS. Nos assuntos gerais:  1°. Vinicius. Diretor 
Financeiro do FAPS foi chamado na reuniao para esclarecer sobre a SOMMA. Vinicius informou que a 
empresa SOMMA Investimentos e SMI Prime sae as mesmas, o que difere sat) os ramos de atuacao de 
ambas. Tambem informou que diariamente a SOMMA — SMI Prime repassa, via e-mail, os relaterios diaries 
onde consta um resumo sobre o comportamento financeiro Internacionalmente, Nacionalmente e as 
perspectives. 0 Trabalho da SOMMA — SMI Prime tern sido satisfateria e acredita que a uma das melhores 
empresas no ramo, devido a estrutura, o atendimento e a disponibilidade de atender o IPAM. 2°. Foi 
questionado, tambem, para o Vinicius sobre o titulo da IBOVESPA. Quanto as aplicacoes do IBOVESPA. 
Vinicius falou que a Caixa Econ6mica Federal apresentare urn estudo de uma aplicacao, tambern da 
IBOVESPA, corn o quadro comparative da rentabilidade e da taxa de administracao, pois a atual aplicaceo tern 
uma taxa de administracao superior ao novo (undo Indexed° ao Ibovespa Tambern falou que o valor que nao 
foi capitalizado ao longo do tempo, desde sue aplicacao devido aos rendimentos negativos existentes, 
dificilmente retornard tendo em vista que o que foi "perdido" nao retornare mais. E apresentou uma ideia de que 
poderia ser feito uma gestao alive, ou seja, it acompanhando o comportamento da bolsa diariamente, come je 
se este fazendo pelo Diretor Financeiro, a realizer as vendas em alta e comprar quando este em baixa, 
buscando retornar o capital initial. No entente, Vinicius este conversando corn a equipe da Caixa Econornica 
Federal para ver desta possibilidade de uma forma segura. 3°. Sera questionado qual é a situacao atual dos 
repasses referentes as contribuicoes previdenciarias dos servidores licenciados para exercer cargo de 
confianca. 4°. Sera enviado urn oficio solicitando como estao sendo realizados os rateios, bem como. 
justificative por escrito, referente a Ordem de Pagamento n° 293/2013 (duzentos e noventa e yes barra duis 
e treze), pago em 15 (quinze) de maio do corrente. Tendo em vista que foi constatado que o referido rate* nao 
este de acordo corn a tabela aprovada pelos Conselhos Deliberativo do FAPS e Gestor do !PAM-Sal:1de. 5°. 
Sera emitido urn oficio que sera encaminhado para o Conselho Deliberativo do FAPS para informer que apes 
analise das portarias de ratificacao de aposentadorias emitidas a partir de agosto de 2012 (dois mil e doze), 
constatou-se nove casos de servidores que incorporaram urn percentual inferior a 20% (vinte por cento) de 
Adicional Noturno, referente a media do nornere de horas extras trabalhadas, conforme preve o Decreto n° 
9.787 (nove mil, setecentos e oitenta e sete) de alto de dezembro de 1999 (hum mil novecentos e noventa e 
nove). Salientando que apes analise do Tribunal de Contas do Estado —TCE, a determinado por eles que seja 
pago integralmente os 20% (vinte por cento), conforme prev6 a LC 3.673 Ores mil, seiscentos e setenta e fres), 
de 24 (vinte e quatro) de junho de 1991 (mil novecentos e noventa e urn), Estatuto dos Servidores Municipais 
de Caxias do Sul. Nada mais havendo a relater eu, Marcia de Araujo, encerro a presente ata que sera assinada 
por mim e pelos demais pr sentes. [046A z atnti2s.  


