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Aos seis dias do mês de abril de dois mil e quinze, 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, Sra. 
Cezira Höckele, Sr. Vinícius de Vargas Bacichetto, Sra. Susan Blumm, Sr. Gilberto de 
Oliveira Ramos e Sra. Elenita Paulina Sasso, em reunião ordinária. A pauta do dia 
iniciou com a presença do Sr. Juliano Bernartti, da Banrisul Corretora de Valores, que 
falou sobre a tendência dos Fundos em Renda Fixa apresentarem um bom desempenho 
podendo superar a meta atuarial. Após comentou sobre dois fundos: BOVA 11 e BRAX 
11. Explicou a diferença entre eles mostrando que um é gestão ativa e outro gestão 
passiva. Referente ao Fundo BOVA 11, o Sr. Juliano, ponderou que em meio à crise, 
aplicar em fundos de ações seria uma boa oportunidade de rentabilizar positivamente 
uma parte dos recursos. Também pontuou a importância da diversificação da carteira e 
apresentou alguns exemplos de RPPs que aplicaram no Fundo BOVA 11 mostrando os 
resultados. Em seguida, Sr. Juliano se colocou à disposição e retirou-se. Depois disso, 
se coletou as assinaturas dos membros do Comitê de Investimentos nas Atas 03 e 
04/2015. Sr. Vinícius comentou que o Call Semanal da SMI, datado de 30.03.2015, 
sugeriu ficar atentos aos fundos em IMA-B e que, na medida do possível, fossem 
realizadas aplicações em CDI via Renda Fixa tendo em vista o retorno próximo a 16% 
ao ano, com uma SELIC média de 13%. Também foi pontuado sobre a reposição dos 
recursos do Fundo Previdência Municipal III, do Banco Banrisul, utilizados ao longo do 
mês para efetuar pagamentos diversos. Tendo a nova perspectiva de mercado o ideal 
seria reduzir exposição dos recursos em IMA e migrar para fundos DI. Os membros do 
Comitê de Investimentos decidiram, por hora, que os recursos financeiros utilizados do 
Banrisul, seriam oriundos do Banco do Brasil, desta forma, se realiza os pagamentos 
necessários no Banrisul pelo fundo Previdência Municipal III. O mesmo valor deverá 
ser devolvido ao Banrisul aplicando em fundo DI e retirando tal recurso de fundo IMA-
B do Banco do Brasil, esta movimentação se dará caso não tenhamos nenhuma 
indicação diferente da SMI mostrando o contrário do apresentado no Call Semanal e na 
ligação recebida do Sr. Rodrigo (SMI). Também ficou definido que o Sr. Vinícius 
solicitará à SMI Assessoria uma análise de fundos DI indicando qual o melhor fundo 
para aplicação e de onde sairia o recurso. Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de 
Vargas Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais 
presentes. 
 


