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Aos dez dias do mês de outubro 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, Sr. Vinícius de Vargas Bacichetto, Sr. Gilberto de 
Oliveira Ramos, Sra. Elenita Paulina Sasso e Sra. Cezira Höckele. Sra. Susan 
Blumm, justificou ausência tendo em vista o período de férias em que se 
encontrava. A reunião iniciou com a coleta das assinaturas e aprovação da Ata 
n.° 08. Em seguida Sr. Vinícius comentou que entrou em contato com a 
Assessoria Financeira para verificar outros itens, além dos constantes na 
legislação, para o credenciamento das instituições financeiras. Diante do 
solicitado e, conversando com o Sr. André da SMI, foi levado em consideração e 
acrescido mais três itens de credenciamento: a) ser Banco Oficial - Público; b) 
mínimo de 10 anos de atuação no mercado financeiro e; c) ter agência bancária 
na cidade de atuação do RPPS. Assim sendo, ficam atestados no novo modelo 
de credenciamento, até o momento, a BB Gestão de Recursos DTVM e a Caixa 
Econômica Federal. O Banrisul, segue no modelo anterior até a análise da 
documentação e emissão do atestado de Credenciamento novo. O próximo 
ponto de pauta é a solicitação de resgate do Fundo Caixa Ibovespa ETF. 
Conforme aprovação do Conselho Deliberativo, que definiu o resgate do 
referido Fundo ao alcançar os 60.000 pontos, e parecer favorável da assessoria 
financeira, o FAPS solicitou o devido resgate no dia 5 de outubro, pois a Bolsa 
de Valores se comportou, ao longo do dia, sempre acima do patamar de 60.000, 
encerrando o dia em 60.254 pontos. A cota de conversão que é de D+1, ou seja, 
converte as cotas com o fechamento do dia seguinte, foi de 60.644 pontos. 
Diante do resgate e, tendo presente a orientação da assessoria, o recurso será 
aplicado, assim que creditado na conta (D+4), no Fundo IRF-M1 da Caixa pois 
apresenta maior rentabilidade, pois em CDI não temos mais margem de 
aplicação tendo em vista o limite da Política de Investimentos do FAPS. Sr. 
Vinícius comentou que recebeu o material de consolidação das aplicações 
financeiras da SMI Assessoria apresentado os dados até agosto/2016: 
Rentabilidade da Carteira de 15,37% e Meta de 9,57%, isso significa uma 
rentabilidade superior de 5,80%. Por fim, os membros do comitê de 
investimentos passaram para a elaboração da minuta da Política de 
Investimentos 2017 que será enviada, inicialmente, para avaliação dos membros 
do comitê e posteriormente enviada para os membros do Conselho 
Deliberativo para apreciação na próxima reunião de novembro. Nada mais 
havendo a relatar eu, Vinícius de Vargas Bacichetto, encerro a presente ata que 
será assinada por mim e pelos demais presentes. 
 


