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Ao primeiro dia do mês de junho 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 Sr. Gilberto de 
Oliveira Ramos e Sra. Elenita Paulina Sasso. A reunião do Comitê de Investimentos 
iniciou com a aprovação das Atas 6 (Reunião Ordinária) e 7 (Reunião extraordinária), 
sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se para o segundo ponto de 
pauta: Resgate do Fundo Caixa ETF Ibovespa. Sr. Vinícius informou que, conforme 
solicitado na última reunião do Comitê de Investimentos, o tema foi enviado para a 
reunião do Conselho Deliberativo, ocorrida em 7 de maio, sobre o resgate do Fundo 
quando o índice Ibovespa alcançar o patamar de 60.000 pontos, os membros do 
Conselho, apoiaram e mantiveram a ideia de resgate na pontuação informada 
anteriormente. Sr. Vinícius comentou, também, que a projeção do IPCA, no Relatório 
Semanal FOCUS, a SELIC apresentou elevação para 14% ao ano. Além desta 
informação, Sr. Vinícius fez a leitura de um e-mail da SMI, onde eles indicam que o 
FAPS realize a migração de recursos entre fundos. A indicação da Assessoria é de que 
se realize o resgate total em fundos de IMA-Geral e aplique o recurso em fundos CDI. 
Tal sugestão tem como objetivo a redução de risco dos ativos. Diante disso e, 
analisando os últimos resultados dos fundos do FAPS, o comitê de investimentos 
decidiu fazer algumas solicitações quanto às movimentações de recursos da carteira. 
Tendo em vista, que os fundos alocados em IMA-Geral, no Banrisul, tem um 
acumulado no ano de 6,45%, Fundo de Investimentos Previdência Municipal, e 6,27%, 
Fundo de Investimentos Previdência Municipal II, o comitê sugere realizar o resgate de 
50% dos recursos e alocar em DI, uma vez que a SELIC está atrativa e rentabilizando 
com risco baixo. Outro ponto a ser solicitado parecer, junto à Assessoria, é sobre os 
fundos IRF-M e IRF-M1, aplicados no Banco do Brasil, que até o momento, 
rentabilizaram um índice de aproximadamente 4,5%, na média. A solicitação do Comitê 
é de que a SMI faça a sugestão se permanecemos nestes fundos ou então se faz uma 
nova aplicação em fundos com maior rentabilidade e menor risco, como DI. E, por fim, 
será solicitada, também, a posição da SMI quanto ao Fundo IMA-B 5+, tendo em vista 
que no ano ele rentabilizou, até maio, 10,03%. A solicitação será se o FAPS permanece 
no fundo, aguardando o rendimento de junho, ou se seria interessante realizar o resgate 
(parcial ou total) do recurso para garantir o ganho obtido no ano. Assim que o Sr. 
Vinícius receber estas informações da SMI, serão enviadas as respostas, aos membros 
do Comitê de Investimentos, para a tomada de decisão, podendo ser chamada uma 
reunião extraordinária, caso necessário. Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de 
Vargas Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais 
presentes. 
 


