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Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, 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, 
Sr. João Carlos da Costa e Silva, Sra. Luciane Maraschin e o Sr. Gilberto de Oliveira 
Ramos. O Sr. João Batista Moreira da Rocha e o Sr. Vinícius de Vargas Bacichetto não 
participaram por estarem em férias. A Sra. Luciane iniciou a reunião apresentando uma 
tabela com a composição da carteira do FAPS, com valores e percentuais em cada 
segmento aplicado em trinta e um de janeiro de dois mil e quatorze. A Sra. Luciane 
disse que nos últimos meses os juros subiram bastante e isso proporcionou aos papéis 
indexados à inflação uma oportunidade de investimento, tanto que no dia vinte de 
janeiro a SOMMA Investimentos já reiterava a recomendação de compra de Títulos 
Públicos, de forma direta para RPPS maiores, com vencimento entre dois mil e dezoito 
e dois mil e vinte, como forma de garantir Meta Atuarial neste investimento ou a 
compra de cotas no Fundo BB Previdenciário RF Títulos Públicos IPCA I, do Banco do 
Brasil, para RPPS menores. A Sra. Luciane disse que na data de vinte e quatro de 
janeiro o Sr. Vinícius de Vargas Bacichetto enviou um e-mail para a SOMMA 
Investimentos solicitando orientação para o FAPS sobre alocação de recursos nos novos 
fundos lançados pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. A Sra. Luiza 
Pires de Oliveira Sampaio Loss, analista da SOMMA, respondeu que para o FAPS 
aconselhava a compra direta de Títulos Públicos e não a aquisição de cotas nos fundos 
lançados pelas duas instituições financeiras. Como até a semana passada a SOMMA 
vinha mantendo a mesma orientação e tanto o Banco do Brasil como a Caixa 
Econômica Federal vinham oferecendo novos Fundos com a mesma proposta de 
investimento, a Sra. Lucine disse que no dia dez de fevereiro mandou um e-mail para a 
SOMMA solicitando orientação de como proceder a compra direta dos Títulos Públicos, 
se diretamente através da plataforma CETIP NET ou através de corretor credenciado. A 
SOMMA enviou e-mail respondendo “a compra direta de títulos públicos não permite 

a marcação na curva dos títulos, somente a mercado, que é na prática o que já 

acontece com os títulos que vocês possuem hoje. Os novos fundos do BB e Caixa virão 

com marcação na curva e não terão volatilidade, ou seja, vocês receberão por exemplo 

IPCA + 6,30% todos os anos, sem retornos negativos, o que é o melhor cenário para o 

RPPS. Este novo fator só começou a ser divulgado na sexta-feira passada...” A Sra. 
Luciane disse que no dia cinco de fevereiro participou de uma reunião com o Sr. Gilmar 
Chapiewsky, gerente executivo da Caixa, e que ele sugeriu aos RPPS que possuem 
concentração em torno de 50% (cinquenta por cento da carteira) em Fundos IMA (IMA-
B, IMA-Geral, IMAB5+) migrar parte desses recursos para os novos fundos que estão 
sendo lançados. A Sra. Luciane apresentou, também, cópia do informativo mensal do 
Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos, do Banco do Brasil, 
para mostrar a volatilidade desse tipo de Fundo no decorrer de dois mil e treze e janeiro 
deste ano. Por fim, a Sra. Luciane apresentou os novos fundos apresentados pelo Banco 
do Brasil e pela Caixa. Todos os presentes concordaram em resgatar R$ 15.000.000,00 
(quinze milhões) do Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos, do 
Banco do Brasil, no qual o FAPS possuia em trinta e um de janeiro deste ano, 31,01% 
(trinta e um vírgula zero um por cento) dos recursos totais e aplicá-los no novo Fundo 
BB Previdenciário RF TP IPCA III. Este novo fundo será composto por NTN-B’s com 



vencimento em 2018, 2020, 2022 e 2024 e terá a rentabilidade de seus papéis marcada 
na curva, o que irá retirar a volatilidade verificada nos papéis com marcação a mercado. 
Nada mais havendo a relatar eu, Luciane Maraschin, encerro a presente ata que será 
assinada por mim e pelos demais presentes. 


