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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
ATA Nº 12/2015 

 
Aos seis dias do mês de outubro 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. Elenita Paulina Sasso e Sr. 
Gilberto de Oliveira Ramos. A Sra. Susan Blumm não estava presente, pois encontrava-
se em período de férias. A reunião do Comitê de Investimentos iniciou com a aprovação 
da Ata n.° 11, sendo aprovada por unanimidade, coletada as assinaturas na sequência. A 
assinatura da Sr.ª Susan será coletada na próxima reunião ou em momento oportuno. O 
segundo ponto de pauta da reunião foi a integralização do Fundo Cyrela da Caixa. O 
FAPS recebeu a notificação para a integralização no montante de R$ 421.455,99 
(quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove 
centavos), que deveria ser realizado até as 11h do dia 6 de outubro de 2015. Desta 
forma, foi realizado o resgate do Fundo Brasil DI da Caixa Econômica Federal e 
aplicado no Fundo Cyrela. Diante da atual conjuntura econômica e, tendo em vista, as 
indicações da Assessoria do Call Semanal do dia 5 de outubro de 2015, o Comitê 
definiu que será solicitado um parecer para a Assessoria Financeira pedindo a indicação 
quanto ao recurso aplicado. Tendo em vista que no e-mail enviado, pela Assessoria, no 
dia 30 de setembro, foi indicado retirar recursos do BB FIC Prev. Títulos Públicos IRF-
M 1 ou vinculados ao CDI (Caixa Brasil Referenciado ou BB FIC Perfil Renda Fixa), o 
Sr. Vinícius solicitará a indicação e, após retorno, realizará a reposição do recurso na 
Caixa Econômica Federal, se assim for indicado. Sr. Vinícius também fez comentário 
sobre o Call Semanal, enviado pela SMI, quanto aos futuros recursos novos. Como todo 
o mês recebemos recurso do COMPREV, Sr. Vinícius colocou em questionamento a 
aplicação do novo recurso. Diante das análises de projeção da Inflação, e dos juros para 
2015 e 2016 (Base Relatório FOCUS), tendo em vista o último relatório de 
rentabilidade dos títulos públicos, enviado pela Assessoria, que mostra projeção de 
rentabilidade positiva para os próximos dois anos (2016 e 2017), a comparação com 
outros fundos do Banco do Brasil quanto a rentabilidade (mês, 2015, 12 meses, 24 
meses e 36 meses), a própria indicação de aplicação para recursos novos, baseados no 
Call Semanal, (CDI, IRF-M 1, IDKA2 e IMA-B5) e buscando a diversificação, os 
membros do Comitê de Investimentos definiram por aplicar 100% do recurso novo que 
será depósito em outubro, no Fundo IDKA 2, do Banco do Brasil, caso seja repassado, 
somente, o Fluxo Normal e, caso seja repassado o Fluxo Normal do COMPREV mais 
parte de recurso pendente do mês de junho, será diversificado em 65% para IDKA 2 e 
35% para BB Perfil. Também Sr. Vinícius comentou sobre as rentabilidades de agosto e 
setembro e comentou que criou uma tabela onde será registrado as diversas 
comunicações (nacionais e internacionais) que afetam a rentabilidade, esta tabela 
ajudará ao Comitê para embasar as decisões e também justificar as rentabilidades dos 
fundos. Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de Vargas Bacichetto, encerro a 
presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. 
 


