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Aos dez dias do mês de agosto 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. Elenita Paulina 
Sasso e Sra. Cezira Höckele. A Sra. Susan Blumm encontrava-se em período de férias. 
A reunião iniciou registrando a ausência da Sra. Susan Blumm, que estava de férias, 
bem como o motivo pelo qual a reunião ocorreu em data diferente da estipulada: 
ausência da presidente Sra. Cezira Höckele, por estar em audiência no TCE-RS, da Sra. 
Susan Blumm e por outras reuniões existentes. Desta forma, a presente reunião foi 
transferida. Em seguida passou-se para a coleta de assinatura e aprovação da Ata n.° 6. 
Sr. Vinícius seguiu com a reunião lendo o e-mail enviado pela Assessoria Financeira, 
quanto à dúvida levantada pela Sra. Elenita, da permanência ou não do FAPS no Fundo 
Imobiliário Banrisul Novas Fronteiras: "O fundo está atualmente com 16 agências 

prontas, dentro de um total de 18. Lembrando que agência finalizada não significa 

necessariamente estar em pleno funcionamento. Em alguns casos, falta o aceite do 

Banrisul para implementar de fato suas agências. O fundo possui contratos de locação 

com boa atratividade, e deve aumentar sua remuneração através de proventos no 

próximo mês. Ainda, o fundo está performando melhor em bolsa frente aos demais 

produtos de segmento de agências neste ano. Tendo em vista a baixa liquidez do 

Banrisul FII Novas Fronteiras e a crescente remuneração dos aluguéis nos próximos 

meses, é viável permanecer com as cotas do fundo neste momento." Além disso, Sr. 
Vinícius informou que no mês de julho, o extrato demonstrou um rendimento de aluguel 
de R$ 30.446,37 e um resultado do Fundo de R$ 5.028.980,00, comparado com o mês 
de julho que foi R$ 21.391,38 e R$ 4.673.293,96, respectivamente, razão pela qual será 
mantida a aplicação. Ainda em relação às aplicações Sr. Vinícius comentou que a SMI 
assinalou o Fundo BB Prev. Perfil Renda Fixa como um fundo desenquadrado da 
Política de Investimentos, pois nos últimos 3 meses não apresentou a rentabilidade 
adequada, tendo como base a rentabilidade dos últimos 12 meses. Questionamento este 
também realizado pela Sra. Elenita. Diante do exposto, Sr. Vinícius enviou um e-mail 
para a Assessoria, solicitando um posicionamento sobre o apresentado. A Assessoria 
informou que não existe a obrigatoriedade de manter o recurso aplicado no fundo em 
questão, porém indicam a migração parcial do recurso para o Fundo de Investimento 
Caixa Brasil Referenciado. Tendo presente o exposto, ficou definido que o Sr. Vinícius 
questionará o posicionamento da alteração, junto à Assessoria, e, caso positivo, será 
enviada a resposta aos membros e, após aprovação, a realização da migração do recurso 
indicado. O próximo ponto de pauta foi a leitura do Call Semanal, enviado pela SMI, na 
semana, onde mostra as tendências e os fatos que aconteceram na semana anterior e que 
ajudaram na rentabilidade dos fundos. Outro ponto destacado pelo relatório é a 
possibilidade de o Ibovespa alcançar os 60.000 pontos, patamar este que foi definido e 
aprovado pelo Conselho Deliberativo que se realizaria o resgate do Fundo Caixa ETF 
Ibovespa. Neste caso, também ficou definido que, caso haja a possibilidade, mais 
próxima de alcançar os 60.000 pontos, será solicitado um parecer para a Assessoria, 
onde o retorno será enviado aos membros do comitê e convocada uma reunião 
extraordinária, no caso de indicação contrária ao resgate. Também, Sr. Vinícius 



informou que no dia 15 de agosto estarão vencendo dois fundos de investimentos Caixa 
Brasil 2016 I TP RF e Caixa Brasil 2016 V TP RF, totalizando, aproximadamente R$ 
22.000.000,00. Quanto à utilização deste recurso, Sr. Vinícius afirmou que uma 
quantidade deverá ficar disponível em fundos D+0, para utilização de pagamento das 
contas do FAPS, que passou a ser realizada na Caixa, conforme decisão expressa na 
última Ata. Também para esta situação, será solicitado parecer da SMI para indicar a 
melhor alocação do Fundo, após será enviada para os membros terem conhecimento e 
definição. Por fim, foi comentado sobre os rankings dos Bancos que o FAPS aplica os 
recursos para conhecimento de todos e atenção quanto à alocação dos recursos nestas 
instituições. Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de Vargas Bacichetto, encerro a 
presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. 
 


