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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
ATA Nº 02/2015 

 
Aos dezenove dias de fevereiro 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. Sr. Vinícius iniciou a reunião coletando as 
assinaturas na Ata n.° 01/2015, do livro de atas do Comitê de Investimentos. Em 
seguida Sr. Vinícius apresentou os dados oriundos do relatório de rentabilidade da 
carteira enviados pela assessoria SMI. Desta forma, Sr. Vinícius informou os 
indicadores de 2014: IPCA - 6,41%, IRF-M - 11,40%, IMA-B – 14,54%, IMA Geral – 
12,36%, CDI – 10,81%, Meta atuarial – 12,76% e Carteira – 12,20%. Com os dados 
apresentados Sr. Vinícius destacou que a carteira de aplicações do FAPS ficou 0,56% 
abaixo da meta atuarial para 2014. Também destacou as ações do Governo Federal, 
quanto à política financeira/econômica do Brasil, destacou os dados apresentados na ata 
do FOMC – Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, Banco Central 
americano, onde indicou que os juros deverão permanecer em seu estado atual por um 
período maior. Sr. Vinícius apresentou um novo fundo do Banco Banrisul, Fundo 
Banrisul Absoluto Fundo de Investimento Renda Fixa, que tem como composição da 
carteira 100% LFT – Letra Financeira do Tesouro, além disso, chamou atenção à taxa 
de administração que é de 0,15% e aplicação mínima de R$500.000,00 (quinhentos mil 
reais). Os membros do Comitê de Investimentos demonstraram-se interessados no 
fundo, no entanto, Sr. Vinícius sugeriu que fosse solicitado um parecer à SMI 
Assessoria, para verificar e comparar com fundos que possam e tenham possibilidade de 
rentabilizar positivamente buscando atender a meta atuarial. Assim sendo, ficou 
definido, neste quesito, que o Comitê de Investimentos voltará a retomar o assunto de 
aplicação no novo fundo do Banrisul após o parecer da SMI, bem como, analisar as 
indicações quanto à origem do recurso a ser aplicado. Por fim, foi debatido a reunião do 
dia 5 de outubro, que está no cronograma, porém, esta data coincide com outra reunião 
do Instituto, desta forma, os membros do Comitê aprovaram a transferência da reunião 
para o dia 6 de outubro, às 14h, na Sala de Reuniões da Presidência. A alteração será 
realizada e publicada no site do IPAM. Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de 
Vargas Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais 
presentes. 
 


