
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

ATA Nº 06/2015 
Aos quatro dias do mês de maio 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 presença dos representantes do Banco Banrisul Srª. Claudia 
Fernanda de Araujo e Julimar Rota que falaram sobre as dificuldades do Fundo de 
Investimento Imobiliário Banrisul Novas Fronteiras. Sr. Julimar começou se 
apresentando e informou que o Banrisul investiu em 136 agências, entre modernização e 
novas agências, e que em Santa Catarina o Banrisul possui 31 agências. Além disso, 
disse que o objetivo do FII Banrisul Novas Fronteiras era de entregar todas as agências 
em dois anos, no entanto, o Fundo não conseguiu porque tiveram problemas, tais como: 
1. dificuldade de obter autorização nos processos de construção junto às prefeituras; 2. 
as companhias de energia elétrica dificultando a ligação da rede elétrica junto às novas 
agências em fase de finalização; e 3. as questões que envolvem PPCI e habite-se pois os 
bombeiros têm poucas pessoas no quadro para liberar os projetos e planos. Estes foram 
alguns pontos que dificultaram o andamento dos projetos das novas agências. Ao todo 
são 21 (vinte e um) agências, até o final junho serão entregue 7 (sete) agências, 
totalizando aproximadamente 90% do projeto, o que fará com que os cotistas do fundo 
recebam maiores aluguéis como forma de rendimentos. Sr. Vinícius questionou o 
porquê da queda do montante em março. Sr. Julimar informou que, embora o Fundo 
seja fechado, ele pode ser negociado no mercado secundário, na Bolsa de Valores e, 
provavelmente, ocorreu uma compra com valor menor causando uma redução no preço 
da cota, no entanto, para o mês de abril se tem um fechamento médio de cota de 
R$90,00 (noventa reais) contra os R$81,00 (oitenta e um reais) de março. Além disso, 
Sr. Julimar informou que o Banco Banrisul deu a garantia de ficar com o aluguel, de 
cada agência, por um período de 10 anos. Após esta explicação, os representantes do 
Banrisul se retiraram e os membros do Comitê passaram para o segundo ponto de pauta 
que é a oferta do Banco do Brasil em aplicar recursos no Fundo BB Previdenciário 
Renda Fixa Títulos Públicos VII, que estavam com taxas das NTNs-B, com vencimento 
em 2016 e 2018, bem atrativas. No entanto, este fundo é fechado com possibilidade de 
resgate, somente, em 2022. Diante disso, em face da necessidade de ter recursos para 
movimentação de caixa e a atual diversificação dos recursos do FAPS, o Comitê de 
Investimentos definiu não aplicar recursos neste fundo, tendo em vista o prazo alongado 
para resgate. Sr. Vinícius apresentou algumas indicações de movimentações da SMI, 
mas que depois, devida a mudança de mercado, a SMI cancelou as indicações mantendo 
a atual situação das carteiras. Para agilidade na apreciação e definição dos 
Investimentos ficou definido que o Comitê, sempre que receber indicações da 
assessoria, será enviada, via e-mail, aos membros para conhecimento e, se necessário, 
convocada uma reunião extraordinária para debater as ações apresentadas pela 
assessoria. Quanto ao resgate do fundo ETF Ibovespa, que possui ações no mercado de 
ações, ao chegar 60.000 mil pontos, os membros do comitê definiram que devido as 
constantes altas do Ibovespa vai encaminhar, ao Conselho Deliberativo, na próxima 
reunião que ocorrerá dia 7.5.15, o debate deste ponto, se mantém o resgate aos 60.000 
mil pontos ou, se mudar-se-á a possibilidade de resgatar em um patamar mais elevado. 
Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de Vargas Bacichetto, encerro a presente ata 
que será assinada por mim e pelos demais presentes. 


