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Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, 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, Sr. Gilberto de Oliveira Ramos e 
Sra. Susan Blumm. A Sra. Elenita Paulina Sasso justificou ausência por motivo de 
férias. A reunião iniciou com a aprovação da Ata n.° 03 de 2016, aprovada e coletada 
assinatura dos membros, passou-se para o segundo ponto de pauta. Sr. Vinícius 
apresentou os resultados positivos oriundos das aplicações financeiras, resultando no 
mês de Janeiro em R$ 5.558.104,12 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, 
cento e quatro reais e doze centavos), Fevereiro em R$ 5.883.771.07 (cinco milhões, 
oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e sete centavos), Março 
em R$ 10.435.725,52 (dez milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte 
e cinco reais e cinquenta e dois centavos) e Abril em R$ 8.688.514,08 (oito milhões, 
seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quatorze reais e oito centavos). Vinicius 
informou ainda, que o Banrisul enviou um relatório Trimestral do Fundo de 
Investimento Banrisul Novas Fronteiras, onde apresenta de forma resumida as obras 
acabadas e em construções, responsabilizando-se a encaminhar o relatório para todos os 
membros do Comitê. Srª. Susan questionou sobre o recebimento dos aluguéis. Sr. 
Vinícius respondeu que estamos recebendo os aluguéis, no entanto, as novas obras 
entregues a pouco tempo ainda está em fase de auditoria, aprovação e assinatura do 
contrato pelo Banrisul, o que resultou no não repasse dos aluguéis, tento em vista que os 
contratos de entrega das agências, com o Banrisul, ainda não foram assinados. Nesta 
mesma linha, Vinícius informou que o Fundo de Investimento Cyrela, não está mais 
solicitando os aportes adicionais em grande volume financeiro, e que nos últimos meses 
foram realizadas integralizações que variam em torno de 21 mil reais, retirando estes 
montantes de fundos que rentabilizavam menos. Outro ponto de pauta foi a análise do 
ambiente político, assim como março foi um mês de muita rentabilidade, devido ao 
processo de impeachment, o mês de maio está se mostrando bastante volátil. Sr. 
Vinícius solicitou à SMI Assessoria sobre as possíveis mudanças de carteira, bem como, 
sobre a rentabilidade negativa da Bolsa de Valores. Eduardo, consultor da SMI, 
respondeu: "Boa tarde Vinicius, Os IMA fecharam o mês de abril com excelentes 

resultados, se o IPCA do mês vier dentro das expectativas (0,53%), qualquer um dos 

IMA superará a meta atuarial do mês. Neste momento continuamos sugerindo 

aplicação em fundos de menor risco, em índices IRF-M 1 e CDI. Na renda variável, a 

bolsa permanece com tendência de alta, porém com menor intensidade. Estes 

movimentos negativos dos últimos dias estão ligados a aversão ao risco, levados pela 

queda da atividade na China, derrubando as commodities (prejudicando Petro e Vale), 

resultados abaixo do esperado dos Bancos, com aumento generalizado da 

inadimplência e a volatilidade externa. O fator político continua afetando, agora com 

menos força, pois a certeza do impeachment e as especulações sobre a configuração da 

equipe econômica de um possível novo governo, eleva a confiança do investidor. Sendo 

assim, estamos recomendando manter a posição da carteira neste momento, sem fazer 

movimentação, nem de entrada e nem saída dos fundos de RV. Ficamos à disposição.". 
Além disso, o cenário teve uma mudança significativa, no dia 9/05, o presidente, em 
exercício, da Câmara dos Deputados, decidiu cancelar as sessões que aprovaram o 



pedido de impeachment da Presidente Dilma e chamar nova votação na casa. Outro fato 
que impactou um pouco foi o rebaixamento da nota de crédito do Brasil, pela Fitch. 
Também, o IPCA voltou a subir no relatório Focus, em contrapartida o PIB acelerou. 
Desta forma, uma volatilidade muito forte pode impactar no resultado de maio, além de 
investidores estarem realizando o lucro obtido nos últimos tempos. Neste cenário 
apresentando o Comitê de Investimentos optou por ficar atento às novas mudanças, que 
possam ocorrer e, caso necessário, uma reunião extraordinária poderá ser convocada. 
Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de Vargas Bacichetto, encerro a presente ata 
que será assinada por mim e pelos demais presentes. 
 


