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Aos doze dias do mês de setembro 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, Sra. Cezira Höckele e Sra. Susan Blumm. A reunião iniciou com a coleta das 
assinaturas e aprovação da Ata n.° 07. Em seguida Sr. Vinícius continuou com a reunião 
informando que os recursos oriundos dos vencimentos dos Fundos Caixa Brasil 2016 I 
TP RF e Caixa Brasil 2016 V TP RF foram aplicados da seguinte forma: R$ 
10.692.630,00 (dez milhões, seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta reais) 
aplicado no Fundo DI Brasil Caixa, R$ 5.346.315,00 (cinco milhões, trezentos e 
quarenta e seis mil, trezentos e quinze reais) aplicado no Fundo Caixa Brasil IRF-M1+ 
TP RF e R$ 5.346.315,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e 
quinze reais) aplicado no Fundo Caixa Brasil IDKA-2A TP RF LP. Tal forma de 
aplicação foi necessária pois o FAPS estava atingindo o limite máximo de recursos 
aplicados no artigo 7.°, Inciso IV da Resolução 3.922, do Conselho Monetário Nacional 
- CMN. Também, foi solicitado uma indicação e posicionamento da SMI que indicou 
tais aplicações, conforme segue e-mail: "Na semana que vem haverá um grande 

vencimento de NTNs-B, consequentemente, os fundos que possuem esses títulos irão 

pagar na conta de cada cotista um valor expressivo. Em alguns fundos serão 

amortizadas parte das cotas já que existem outros vencimentos dentro das carteiras. 

São os seguintes fundos:Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 I, Caixa Brasil Títulos 

Públicos 2016 V, Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 II, Caixa Brasil Títulos Públicos 

2016 III, Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 IV, Caixa Brasil Títulos Públicos 2016 VI, 

BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos, BB Previdenciário IX Títulos Públicos, BB 

Previdenciário VII Títulos Públicos. Estes recursos podem ser alocados de três 

formas: - CDI se houver espaço. O índice deve pagar uma boa rentabilidade até final 

do ano, além de superar a meta no ano que vem. - IRF-M1 o índice tende a obter 

resultado semelhante ao do CDI neste final de ano. - IMA-B 5 e IDkA2 IPCA: Estes 

índices apresentam taxa média de  6,10% + IPCA, e se tornam uma opção interessante 

até o início de 2017. De todos sugiro uma alocação no CDI, desde que se tenha limite, 

pois este indicador trará um retorno alto sem risco. Qualquer dúvida favor nos avisar, 

Rodrigo Scussiato da Costa. Não foi aplicado em IMA-5 pois o relatório enviado pela 
Assessoria, apontava títulos 2021 e 2022 em queda. No mesmo período o FAPS recebeu 
pagamento de juros dos títulos públicos e, no mesmo indicativo, foram direcionados aos 
fundos IDKA-2 e IRF-M1. Sr. Vinícius comentou sobre os credenciamentos das 
Instituições Financeiras, que é uma solicitação do Ministério da Previdência Social - 
MPS. O primeiro credenciamento, após modelo apresentado pelo próprio MPS, foi 
ajustado e formulado pela Assessoria Financeira que encaminhou, após a análise dos 
documentos necessários, o primeiro credenciamento da BB Gestão de Recursos DTVM 
(nos novos moldes). Diante do exposto, os membros do Comitê de Investimento 
definiram por abrir um expediente administrativo para o credenciamento da BB Gestão 
de Recursos DTVM, informando que os critérios mínimos escolhidos pelo RPPS serão 
os mesmos da Portaria 519 do MPS, de 24/08/2011 somados os que vierem a ser 
indicados pela Assessoria, caso tenha algum ponto a ser acrescido que difere da Portaria 



emitida. Sr. Vinícius informou, também, que recebeu a visita, a pedido do ex 
conselheiro Brando e membro da AGIP, da Infinity Asset Management, que apresentou 
seu portfólio de produtos e se colocou a disposição para novos contatos. O próximo 
ponto de pauta foi a solicitação do Banco Bradesco de iniciar a prestação de serviços 
para consignados. O Sr. Vinícius pontuou que analisou o contrato do Bradesco e 
apresentou algumas questões, porém uma delas tornaria inexecutável o contrato com o 
referido banco, que trata sobre a divulgação do produto ofertado pela Instituição 
Financeira (Bradesco), pois a Caixa Econômica Federal tem exclusividade na 
divulgação de serviços financeiros. Diante do exposto, e da leitura do parecer do 
Procurador do Instituto, os membros definiram pela não aceitação da realização do 
contrato. O penúltimo ponto de pauta trata sobre o Fundo Caixa Ibovespa ETF. Ainda 
em gestão anterior do Conselho Deliberativo, e tendo em vista a situação específica 
deste Fundo de Investimentos - FI, o Conselho definiu que o resgate seria realizado 
quando o IBOVESPA alcançasse 60.000 pontos. No dia 6 de setembro, a IBOVESPA 
alcançou os 60.000 pontos após às 17h. O regramento do Fundo em que o FAPS tem 
recurso, possibilita, somente, o resgate até às 17h, desta forma, se tornou impossível 
realizar o pedido de resgate, pois o horário já havia extrapolado. No dia 7 de setembro 
era feriado e, por isso, não foi possível pedir os resgate. No dia 8 de setembro, tínhamos 
uma situação difícil pois a conversão da cota, neste fundo, se dá em D+1, ou seja, 
solicita o resgate "hoje" porém será efetivado com a cota de fechamento do dia seguinte. 
Diante dessa situação, começamos a conversar com a Assessoria sobre a possibilidade 
de termos os 60.000 pontos no dia seguinte. A primeira resposta que obtivemos da 
assessoria foi: "Boa tarde, Vinícius. Entendo a sua situação, a bolsa encontra-se hoje 

acima dos 60 mil pontos e se você pedir o resgate hoje, como a cotização é D+1, você 

irá pegar a cota de amanhã. Ainda, se a bolsa cair para, por exemplo, 59 mil pontos, 

não faria uma diferença muito expressiva na rentabilidade obtida. Entretanto, para 

haver esse movimento, necessitaria de um evento significativo no espaço de um dia 

para que a bolsa se movimente mais que 500 pontos. Dessa forma, você tem uma boa 

probabilidade de resgatar acima dos 60 mil pontos, ou ainda que aconteça algum 

evento inesperado, você conseguirá algo muito próximo dos 60 mil pontos. 

Cordialmente, André Digiacomo. Após isso, foi recebido mais um e-mail 
complementar: Boa Tarde Vinícius,Complementando o e-mail do André, é impossível 

prever a reação da bolsa, mas dá para imaginarmos qual caminho está sendo traçado 

no curto prazo, e a análise gráfica indica que o índice Ibovespa deve buscar os 61.500 

pontos, mas isso é gráfico e não fundamento. O que está determinando isso é o fluxo de 

recursos externo, que pela baixa remuneração recebida no exterior procura ganhar 

com investimentos em mercados emergentes, aonde as taxas são mais altas e os 

mercados mais fácil de serem influenciados. Bom, vejo que vocês está em uma situação 

que pode ser cobrado se carregar o investimento, como se resgatar. Se não resgatar e o 

Ibovespa começar a cair, podem dizer que o investimento alcançou o objetivo e você 

não vendeu. No mercado financeiro, se um objetivo é atingido a ação é realizada, 

independente do dia de amanhã. Na outra linha, se você vender e o índice cair abaixo 

dos 60.000 pontos, poderão pedir esclarecimentos sobre isso, segundo o que você 

mencionou. Eu ficaria com a primeira opção, preferiria vender pois o objetivo foi 

atingido. Não há como saber o comportamento do índice amanhã, mas uma coisa 

aconteceu, o índice atingiu os 60.000. Como falei, parece que o Ibovespa vai um pouco 

mais pra cima, as chances disso acontecer é maior do que de cair, contudo, como está 

muito próximo dos 60.000 pontos, tudo pode acontecer! Espero ter ajudado! Abs." 
Diante do exposto e da assessoria posicionada o FAPS acabou por não solicitar o 
resgate na quinta-feira, pois estava oscilando muito entre altas e quedas (alta de apenas 



0,17%). Escolha acertada pois, uma vez solicitado o resgate no dia 8, estaríamos 
recebendo o valor da cota com fechamento do dia seguinte. O destaque aqui cabe que 
dia 9 de setembro o IBOVESPA fechou em queda de 3,71%, com 57.999,73 pontos. 
Após isso, na reunião de hoje o Comitê, definiu, com o parecer da Assessoria, que a 
próxima alta em que o IBOVESPA ultrapassar os 60.000 será solicitado o resgate. Por 
fim, Sr. Vinícius comentou que, como de costume da SMI, recebeu os fundos que 
estariam desenquadrados conforme a Política de Investimento, no quesito rentabilidade. 
Diante do e-mail, a Assessoria foi questionada quanto à posição do FAPS, nos poucos 
fundos que ali se apresentaram desenquadrados. A resposta obtida foi: "Boa tarde, 

Vinícius, No caso dos fundos presentes na carteira do FAPS - Caxias do Sul, a política 

prevê alguns casos para flexibilidade para desinvestimentos. Atualmente, não existem 

fundos com benchmark IMA-B nas instituições credenciadas no RPPS com a 

performance mínima exigida, portanto, não há necessidade de movimentação nos 

fundos referidos. Para o caso do BB Perfil, como ele pode ser usado como um 

instrumento de caixa, além das disposições quanto às provisões do fundo, também não 

será necessário resgatar do fundo. Portanto, neste momento, não precisa resgatar de 

nenhum dos fundos informados na política de desinvestimentos. Att.José Guilherme 

Soares". Também nesta segunda (12/09), foi recebido um e-mail com indicação da 
migração de 5% dos Fundos IRF-M1 para IMA-B. Esta situação foi apresentada aos 
membros do comitê que sugeriram o envio de e-mail solicitando indicações da 
Assessoria para quais Fundos migrar e se este percentual se mantém. Após, será 
encaminhada a resposta e, assim, realizada a migração. Nada mais havendo a relatar eu, 
Vinícius de Vargas Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos 
demais presentes. 
 


