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Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala de 
Reuniões do Instituto, 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, Sra. Luciane 
Maraschin e o Sr. Gilberto de Oliveira Ramos. A reunião foi iniciada com a leitura e 
aprovação da ata 07/2014 (sete barra dois mil e quatorze). O Sr. Vinícius tornou do 
conhecimento de todos, que a Contadoria Geral do Município de Caxias solicitou ao 
FAPS, a abertura de uma nova conta para receber os repasses/aportes de capital para 
amortização do déficit atuarial previsto na Lei Complementar nº 469/2014 (quatrocentos 
e sessenta e nove barra dois mil e quatorze). O Sr. Vinícius trouxe, também, uma tabela 
atualizada dos rendimentos das aplicações financeiras do Fundo e disse que fez uma 
consulta à SOMMA Investimentos solicitando parecer sobre onde alocar os novos 
recursos/aportes que serão repassados pelo Executivo. Ele disse qua a SOMMA sugeriu 
que os novos recursos sejam aplicados em Fundos IRF-M1, pois o FAPS possui 
atualmente somente 3% (três por cento) dos seus recursos alocados neste tipo de 
aplicação. Nas palavras da SOMMA Investimentos: “como a carteira do FAPS 

apresenta considerável participação em ativos de alta volatilidade, recomendo que os 

recursos sejam aplicados em fundos IRF-M1, onde hoje estão alocados 3% dos 

recursos do FAPS.  Desta forma, reequilibramos a carteira e diminuímos a exposição 

ao risco.” Todos os presentes decidiram pela aplicação dos novos recursos/aportes no 
Fundo Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Renda Fixa, da Caixa Econômica Federal. 
Após análise e constatação da performance pouco atrativa do Fundo Caixa RS Títulos 
Públicos Longo Prazo, da Caixa Econômica Federal, todos os presentes decidiram por 
zerar os recursos aplicados neste Fundo no dia do pagamento da próxima folha de 
inativos e pensionistas. O Sr. Vinícius lembrou que o Comitê de Investimentos havia 
deliberado, há alguma tempo, que quando o Fundo IBOVESPA ETF atingesse 60.000 
(sessenta mil) pontos, resgataríamos o total aplicado no Fundo. Ele questionou os 
presentes se essa deliberação continua em vigor. Todos os presentes afirmaram que sim 
e foi deliberado, também, que quando isso acontecer o valor resgatado será aplicado em 
algum Fundo conservador, para posterior alocação dos recursos no Fundo Caxia Cyrela. 
O Sr. Vinícius disse que a SOMMA Investimentos respondeu o questionamento sobre o 
Fundo DOMO. A SOMMA acredita que o Fundo pode receber recursos do FAPS, 
porém a melhor opção neste caso, seria adquirirmos as cotas no mercado secundário e 
não direramente da Claritas Administração de Recursos. A Sra. Susan trouxe alguns 
esclarecimentos sobre a nova base de cálculo dos inativos e pensionistas do FAPS, 
segundo a Lei Complementar nº 469/2014 (quatrocentos e sessenta e nove barra dois 
mil e quatorze). Nada mais havendo a relatar eu, Luciane Maraschin, encerro a presente 
ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. 
 
 


