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Aos oito dias do mês de setembro 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 e Sra. Elenita 
Paulina Sasso, Sr. Gilberto de Oliveira Ramos não esteve presente. A reunião do 
Comitê de Investimentos iniciou com a aprovação da Ata n.° 10, sendo aprovada por 
unanimidade, coletada as assinaturas na sequência. Em seguida, o Sr. Vinícius e a Sr.ª 
Susan fizeram um breve resumo sobre a reunião realizada com a administradora do 
Fundo Imobiliário Novas Fronteiras – Banrisul. Os dois diretores colocaram que a 
Administradora do Fundo assumiram que o cronograma de execução das obras foi feito 
com pouco tempo e que se equivocaram na elaboração do cronograma. Por outro lado, 
eles afirmaram que até fevereiro de 2016 todas as agências do Banrisul serão entregues 
com exceção de uma que está em processo de negociação com os empregados da 
construtora que faliu, desta forma, não se tem previsão de entrega desta agência, mas 
em breve essa situação estaria resolvido. Também afirmaram, que em breve os cotistas 
do fundo começariam a receber os valores referentes aos alugueis dos imóveis 
realizados pelo Fundo. O terceiro ponto de pauta foi o relato do Sr. Vinícius que 
recebeu o telefonema da Sr.ª Zuziane, da Claritas Investimentos, sobre o Fundo 
Florestal, onde ela oferece a oportunidade dos representantes do FAPS irem visitar os 
terrenos onde estão plantadas as árvores do Fundo. Sr. Vinícius informou à Zuziane que 
foi negada oferta, pois solicitou um parecer do Fundo Florestal para a SMI e a 
Assessoria informou que é um bom Fundo para aplicar, inclusive a equipe da SMI 
esteve visitando o local, mas devido ao prazo de carência e realizando a análise do 
Cálculo Atuarial, não indica aplicar recursos. O quarto ponto de pauta foi a leitura do e-
mail enviado para a SMI e as respostas, onde o Comitê se preocupa com o 
desenquadramento dos Fundos IPCA I e PCA IV e solicita indicação para fazer alguma 
ação objetivando evitar tal desenquadramento. O e-mail foi lido na íntegra conforme 
transcrito: “Boa Tarde Rodrigo e André. Hoje tivemos uma reunião do nosso comitê de 

investimentos. Neste ano, nós tivemos dois fundos, IPCAs da Caixa, que superaram o limite de 

5% da resolução. Desta forma, tivemos que justificar para o Ministério tal situação para obter 

a renovação do CRP. O Comitê sugeriu de solicitara para vocês uma análise e possíveis 

movimentações para evitar que a soma destes dois fundos ultrapasse o limite estipulado pela 

Resolução. Desta forma, aguardamos uma sugestão de vocês quanto esta análise para que 

possamos verificar. E se não tem muita “saída” aguardamos igualmente o retorno. Abraço. 

Vinícius de Vargas Bacichetto” Rodrigo respondeu: “Boa Tarde Vinícius, Não podemos 

resgatar recursos dos fundos pois eles têm carência até 23/12/2015 e 30/12/2015. Após estas 

datas vocês podem solicitar os resgates. Sendo assim, neste momento não há o que fazer para 

resolver este desenquadramento. A resolução permite desenquadramentos passivos durante 180 

dias, portanto, em setembro vencerá o prazo máximo para o RPPS ficar enquadrado. Como o 

lançamento do DAIR do bimestre SET/OUT ocorrerá durante novembro há a possibilidade do 

desenquadramento ocorrer oficialmente pelo MPS somente a partir daquele mês, faltando 

menos de um mês para o resgate total dos fundos. Verifiquei que o CRP venceu recentemente e 

deve ter sido renovado, desta forma, antes da renovação do CRP em janeiro/2016 vocês não 

teriam problemas em ficar desenquadrados. Espero ter ajudado, qualquer dúvida favor me 

avisar, Abs.” Sr. Vinícius voltou a questionar: “Rodrigo, nesta situação da carência sim, 

entendo. A única coisa é que o percentual dos dois investimentos, estão condicionados com a 



rentabilidade do Patrimônio do FAPS. Desta forma, uma das soluções seria fazer com que os 

outros Investimentos rentabilizassem mais para que os IPCAs da Caixa reduzissem o % 

referente ao patrimônio total. Desta forma, o que poderíamos fazer para estar rentabilizando 

mais ainda os demais fundos. Ou não temos muito o que fazer neste momento difícil do Brasil? 

Também estive vendo o mês de julho, como estava de férias (15 dias) agora no retorno percebi 

que Junho fomos mal, e julho acredito que não será muito diferente. Em um contexto geral isso 

é para todos ou são as nossas aplicações mesmo??? Aguardo retorno.” José Guilher Soares, 
membro da equipe respondeu: “Bom dia, Vinícius, Quando fazemos alocações com o intuito de 

auferir maior rentabilidade ao RPPS, a exposição ao risco nos investimentos é aumentada 

como consequência. Fator que não é indicado para o momento delicado em relação as 

expectativas das variáveis econômicas e não vem em linha com as movimentações que estamos 

fazendo no decorrer do ano, sempre buscando um equilíbrio de volatilidade na carteira, 

priorizando os investimentos de menor risco que apresentam um retorno próximo ou mesmo 

superior a meta, em um período de longo prazo (CDI, Fundos com Carência). Após a 

divulgação da mudança da meta de superávit primário, as taxas dos IMAs aumentaram de 

patamar e ainda não mostraram sinais de arrefecimento, por isso tivemos a rentabilidade baixa 

em junho/julho. Portanto, podemos ter uma oportunidade de aumentar as alocações da carteira 

em IMA ainda pela frente, mas realizar alterações agora em função do desenquadramento 

passivo pode ser um "tiro no pé". A rentabilidade do Caxias está em linha com o restante dos 

RPPS, que até o fechamento de junho apresentaram retorno acumulado no ano entre 6% e 

6,50%, em média. Qualquer dúvida, estou à disposição. Att. José Guilherme Soares”. Por fim, 
Sr. Vinícius comentou sobre o fechamento do mês de agosto, ele informou que ainda está 
aguardando o extrato do Fundo Imobiliário Novas Fronteiras do Banrisul, mas que até o 
momento, o mês de agosto foi marcado com grande volatilidade e rentabilidade negativa, 
devido a alta do dólar, a desvalorização do real, a crise na China, a desvalorização das 
commodities e outros fatores internos que ajudaram para o rendimento negativo. Nada mais 
havendo a relatar eu, Vinícius de Vargas Bacichetto, encerro a presente ata que será 
assinada por mim e pelos demais presentes. 
 


