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Aos onze dias do mês de janeiro 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.ª 
Cezira Höckele, Sr. Vinícius de Vargas Bacichetto, Sra. Elenita Paulina Sasso e Sr. 
Gilberto de Oliveira Ramos. A Diretora Administrativa, Sra. Susan Blumm, justificou 
ausência por estar em período de férias. A reunião iniciou com a aprovação da Ata n.° 
14 de 2015, aprovada e coletada assinatura dos membros, sendo que da Sr.ª Susan, será 
coletada a assinatura na próxima reunião do Comitê de Investimentos ou em momento 
oportuno. O segundo ponto de pauta da reunião foi tratado sobre os dois Fundos IPCA 
da Caixa Econômica Federal que tiveram seus regastes (vencimento) realizados no final 
de dezembro de 2015 e o montante aplicado no Fundo Brasil Ref. DI, também da Caixa 
Econômica Federal. O Fundo Brasil Ref. DI, encerrou o ano de 2015 com um montante 
superior a R$ 41 milhões de reais. Analisando o Call Semanal, de 4 de janeiro de 2016, 
enviado pela Assessoria Financeira - SMI, onde indicou, novamente, a aplicação de 
recursos em IMAB-5 e IDKA-2 IPCA, tendo em vista a comparação das rentabilidades 
de 2015 do Fundo Brasil Ref. DI (13,318%) e o Fundo Brasil IDKA IPCA 2A TP RF 
Longo Prazo (15,499%) e o recebimento de dividendos do Fundo Dividendos da Caixa, 
de aproximadamente R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais), os membros do 
Comitê de Investimentos, definiram por aplicar a quantia total de R$ 16.000.000,00 
(dezesseis milhões de reais) no Fundo Brasil IDKA IPCA 2A TP RF Longo Prazo, por 
ter apresentado melhor rendimento, ter a mesma taxa de administração e os mesmos 
prazos de resgate e aplicação (D+0), sendo que o restante do montante aplicado, ou seja, 
aproximadamente R$ 15.834.000,00 (quinze milhões oitocentos e trinta e quatro mil 
reais) serão resgatados do Fundo Brasil Ref. DI, na data de 11 de janeiro de 2016. O 
segundo ponto de pauta foi a análise da carteira e a verificação de uma possível redução 
dos recursos aplicados em IMA-B para o ano de 2016. Também foi abordada a situação 
da China, que teve impacto na economia mundial e, também, das sessões da Bovespa. 
Além disso, foi avaliado o Fundo Imobiliário do Banrisul que apresentou, só em 
dezembro de 2015, uma rentabilidade negativa de 10,52%, o que fez com que o Fundo 
Imobiliário Banrisul encerrasse o ano negativo. o Diretor Financeiro, Sr. Vinícius, ficará 
observando o extrato de dezembro do FII Banrisul, caso não seja efetuado o pagamento 
dos alugueis "prometidos" pela Administradora do Fundo, será enviado um e-mail 
solicitando esclarecimentos quanto a situação. Por fim, será solicitado à Assessoria 
Financeira uma avaliação da nossa carteira, visando modificações, se recomendadas, na 
diversificação dos fundos das aplicações do FAPS. Nada mais havendo a relatar eu, 
Vinícius de Vargas Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos 
demais presentes. 
 


