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Aos onze dias do mês de julho 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. Sra. Cezira Höckele estava em audiência no Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul, justificando a sua ausência. A reunião iniciou 
com a aprovação da Ata n.° 05 de 2016, aprovada e coletada assinatura dos membros, 
passou-se para o segundo ponto de pauta. Sr. Vinícius comentou sobre a alteração dos 
recursos na carteira do Fundo. Desta forma, lembrou da decisão tomada, pelo Comitê, 
na última reunião, de propor as alterações para análise junto à SMI, bem como sobre o 
montante da amortização do Fundo Small Caps da Caixa. A Assessoria (SMI) retornou 
o e-mail alterando a alocação sugerida, conforme e-mail: "Recomendamos que seja feita 
a redução na posição do IMA-B e IMA-B 5+, diminuindo o risco da carteira e se 
adequando a Carteira Recomendada da SMI. Porém, visto que estamos chegando num 
período onde historicamente a inflação é mais baixa (entre junho e setembro) e o IDKA 
2 absorve a inflação de curto prazo, vimos que não ajudará muito na rentabilidade da 
carteira. Já o índice CDI vem pagando, em média 1% ao mês, sem correr risco. Sendo 
assim alteramos as aplicações para os seguintes índices:Resgate de R$11.637.494,11, 
do Fundo BB IMA-B 5+ (seguir acompanhando para posterior resgate gradual), para 
aplicação de R$11.637.494,11, no Fundo CDI – BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa; 
Resgate de R$22.597.501,23 (18448-9) e aplicação de R$11.298.750,62 no Fundo IRF-
M 1 e R$11.298.750,62, no Fundo CDI; Resgate de R$2.670.552,65 (19341.105,29) e 
aplicação de R$ 1.335.276,32, no Fundo IRF-M 1 e R$1.335.276,32, no Fundo CDI. 
Sobre o valor da amortização do fundo Caixa FIC FIA Valor Small Caps RPPS, 
recomendamos continuar com aplicação no fundo CDI (Caixa Brasil Referenciado). 
Ficamos à disposição." Desta forma, após consulta por e-mail aos integrantes do 
comitê, as alterações foram realizadas conforme a indicação da SMI, que teve como 
base a primeira orientação deles mais a sugestão realizada pelo Comitê. Outro ponto de 
pauta da reunião é que em agosto o FAPS terá disponível os recursos aplicados em 
Fundo de Investimentos Títulos Públicos 2016, na Caixa Econômica Federal e mais um 
recurso referente à amortização do Fundo Dividendos. Sr. Vinícius solicitou uma 
análise sobre onde aplicar estes recursos, mesmo antecipado e tendo em vista a situação 
econômica e política do país no momento da disponibilidade dos recursos, a SMI 
respondeu que poderíamos investir um percentual pequeno sobre os recursos no Fundo 
de Investimentos Títulos Públicos 2018, no entanto, uma nova consulta deverá ser 
realizada tendo como base a situação e alterações de mudança no cenário econômico. 
Diante disso, os membros do Comitê ficarão atentos e aguardando novas oportunidades. 
Sra. Elenita, solicitou a situação do Fundo Imobiliário Banrisul Novas Fronteiras. Sr. 
Vinícius informou que recebeu um Comunicado ao Mercado, emitido pela Oliveira 
Trust, informando que ainda faltariam 3 agências para ficarem prontas (boletim enviado 
aos membros do comitê). Aproveitando o e-mail enviado pela Oliveira, Sr. Vinícius 
questionou sobre o aumento no pagamento dos alugueis, porém, a Oliveira Trust 
informou, via telefone, que este aumento está vinculado à realizado efetiva dos 
Contratos de Aluguéis e que, isso depende do Banco Banrisul. Igualmente o Diretor 



Financeiro ficou de solicitar uma análise quanto ao Banrisul FII. Nada mais havendo a 
relatar eu, Vinícius de Vargas Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por 
mim e pelos demais presentes. 
 


