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COMITE DE INVESTIMENTOS DO FAPS

ATA Nº. 02/ 2014

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2014 às dezesseis horas e trinta minutos na sala de reuniões do
FAPS, situado na Avenida Rio Branco, nº 261, nesta cidade de Encruzilhada do Sul em reunião marcada
pelo senhor Presidente do Comitê de Investimentos, criado pelo Decreto numero três mil cento e oitenta e
um de quinze de outubro de dois mil e doze e designados pela Portaria numero nove mil cento e vinte e
um de onze de outubro de dois mil e doze e de acordo com o artigo 2º, inciso IV do regimento interno do
referido comitê por convocação de seu presidente, reuniram-se com o objetivo de analisar a proposta de
investimento de recursos no fundo Geração Futuro Fundo de Investimentos em Ações já que cabia ao
comitê de investimentos como órgão decisório, decidir ou não pelo aporte de recursos no referido fundo
da corretora em análise, aberto a sessão o senhor Presidente do Comitê examinou aos presentes a
lâmina do fundo, esclarecendo que era um fundo com mais de dezesseis anos e com uma performance
melhor que muitos bancos oficiais e que além disso o histórico de rentabilidade nos dava conta de que
além de bater meta atuarial com o decorrer dos anos, rentabilizaria um bom capital ao FAPS, mas por se
tratar de uma corretora que além de um bom histórico profissional e uma boa equipe de análise e com
profissionais bem gabaritados e treinados poderia se correr o risco de ganhar uma boa rentabilidade e
atingir meta atuarial mas que poderia vir de encontro com as orientações do Tribunal de Contas uma vez
que esse orienta para que se façam investimentos somente em bancos oficiais, mesmo que se perdesse
uma boa rentabilidade, o comitê ou até mesmo o conselho poderia ser responsabilizado por uma decisão
nesse sentido, assim sendo, o mesmo disse que aguardaria até que houvesse mudanças nessas
orientações do Tribunal de Contas que se manifestava no sentido de resguardar os recursos dos regimes
próprios uma vez que muitos investimentos haviam se perdido por que não se conheciam profundamente
os produtos existentes em carteiras e outras coisas do tipo, equipe profissional, qualidade de crédito e
experiência de gestão, mas que futuramente se houvessem mudanças nas orientações recebidas poderia
se fazer aportes na Geração Futuro pois ela é conhecida nacional e internacionalmente além de uma boa
equipe profissional e boa gestão tinha um compromisso ético responsável e gabaritado para receber
tantos os recursos do regime próprio de Encruzilhada do Sul como qualquer outro regime próprio,essa foi
a palavra do presidente, passando aos demais membros presentes, o senhores Jader dos Santos Duarte
Rosa Amara Silveira e Rudy Nunes Langassner votaram no mesmo sentido de que se aguardasse
orientações do Tribunal de Contas a fim de que investimentos em corretoras ou Asset fossem
autorizados, mantendo-se assim os investimentos somente em bancos oficiais. Nada mais havendo a
tratar o Comitê de Investimentos por seus membros não aprovou o que foi proposto lavrando-se a
presente ata que vai então assinada pelos membros do Comitê em Encruzilhada do Sul, 28 de abril de
2014.
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