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Aos doze dias de março de dois mil e quinze, às dez 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, Sra. 
Cezira Höckele, Sr. Vinícius de Vargas Bacichetto, Sra. Susan Blumm, Sr. Gilberto de 
Oliveira Ramos e Sra. Elenita Paulina Sasso, em reunião extraordinária. A pauta 
envolveu a análise da proposta apresentada pela Caixa Econômica Federal – CEF de 
estar lançando fundo de Investimentos em Títulos Públicos com vencimentos em 2018, 
2024 e 2030. Segundo a Superintendência da CEF os fundos serão lançados no dia 
16/03/2015 com data de aplicação no mesmo dia. São fundos compostos em 100% 
títulos públicos, marcados a mercado. O destaque dos fundos é que somente serão 
lançados, se a taxa de compra dos títulos atingir a meta atuarial, ou seja, IPCA+6%a.a, 
tendo como expectativa a rentabilidade líquida superar a meta atuarial no período. Sr. 
Vinícius comentou, ainda, que dentro da diversificação de fundos da CEF, o FAPS tem 
mais de R$32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) aplicados no Fundo Caixa FI 
Brasil Ref. DI Longo Prazo e que havia rentabilizado, até o final do mês de fevereiro, 
apenas 1,76% no ano. Este fundo é D+0, ou seja, aplicação e resgate no mesmo dia, e o 
FAPS utiliza para efetuar os pagamentos diários de suas obrigações. Também pontuou 
que em 15/05/2015, estarão vencendo dois lotes de títulos públicos que totalizarão, 
aproximadamente, R$13.000.000,00 (treze milhões de reais). Diante das informações 
apresentadas, e tendo presente que as Sras. Cezira e Susan estavam na reunião onde a 
CEF apresentou os fundos, o comitê de investimentos definiu que inicialmente 
pediremos um parecer para a SMI quanto aos Fundos em questão. Caso o retorno da 
SMI seja positivo, o FAPS realizará a aplicação de R$13.000.000,00 (treze milhões de 
reais) no fundo de Investimentos em Títulos Públicos com vencimento em 2018, e que o 
recurso será resgatado do Fundo Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo. A escolha de 
aplicar nos títulos com vencimento em 2018, se dá pelo fato da possibilidade de superar 
a meta atuarial na rentabilidade dos recursos aplicados no fundo. Também foi destacado 
que é uma aplicação de curto prazo (3 anos). Assim que o Sr. Vinícius receber o parecer 
da SMI, será enviado por e-mail o parecer para os membros do Comitê de 
Investimentos. Em seguida, Sr. Vinícius destacou a performance do Fundo Imobiliário 
do Banrisul, pontuando que no mês de fevereiro, não apresentou rentabilidade 
permanecendo o mesmo saldo de janeiro e que o Fundo FIP Caixa Cyrela, da Caixa 
Econômica Federal, rentabilizou no mês de fevereiro 1,24%, esta rentabilidade é um 
bom sinal tendo em vista que ainda está na fase de investimentos e já apresenta um 
retorno positivo, no ano, até o momento. Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de 
Vargas Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais 
presentes. 
 


