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Aos onze dias do mês de agosto 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. O Sr. Vinícius iniciou a reunião 
apresentando o novo Fundo BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento 
Imobiliário, do Banco do Brasil. A Sra. Luciane lembrou a necessidade de atentarmos 
para o que diz o Art. 3º, Inciso IX, § 4º da Portaria 440 de 09 de outubro de 2013: “As 

aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive prazos de carência e 

para conversão de cotas de fundos de investimentos, deverão ser precedidas de 

atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a sua responsabilidade com as 

obrigações presentes e futuras do regime.” Todos os presentes acharam que o prazo de 
carência do Fundo, que é de 10 (dez) anos, torna o investimento neste Fundo 
desaconselhável para o FAPS no momento atual. A Sra. Luciane informou ao Sr. 
Gilberto, que não pôde participar da última reunião do Comitê de Investimentos, as 
movimentações financeiras que foram efetuadas no decorrer do mês de julho. O Sr. 
Vinícius disse que recebemos em nossa conta de Compensação Previdenciária, no 
Banco do Brasil, o valor aproximado de R$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta 
mil reais) e sugeriu aos presentes aplicar este valor no Fundo BB Ações Setor 
Financeiro. A Sra. Luciane disse temer um pouco a aplicação sugerida, pois pensa que o 
valor da cota deste Fundo está no seu pico. Todos decidiram aplicar o valor no Fundo 
BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M, do Banco do Brasil, e solicitaram ao Sr. Vinícius 
para trazer mais informações sobre o Fundo BB Ações Setor Financeiro. Nada mais 
havendo a relatar eu, Luciane Maraschin, encerro a presente ata que será assinada por 
mim e pelos demais presentes. 
 
 


