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Aos onze dias do mês de abril 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, Sra. 
Cezira Höckele, Sr. Vinícius de Vargas Bacichetto, Sr. Gilberto de Oliveira Ramos, Sra. 
Susan Blumm e Sra. Elenita Paulina Sasso. A reunião iniciou com a aprovação da Ata 
n.° 02 de 2016, aprovada e coletada assinatura dos membros, passa-se para o segundo 
ponto de pauta Sr. Vinícius comentou sobre as decisões e alterações de parte dos 
investimentos ocorridos no mês passado, onde foi realizado de acordo com o exposto e 
aprovado pelo Comitê de Investimentos. Vinícius também comentou sobre o Boletim 
Diário enviado pela SMI, onde fala sobre os dados da economia Brasileira, 
principalmente no que tange às informações do Relatório Focus, divulgado no dia 
11.04, onde diminuíram "as expectativas do PIB de 2016, de -3,73% para -3,77%, e do 
IPCA, de 7,28% para 7,14%. A taxa de câmbio e a meta da taxa Selic se mantiveram 
conforme dados da semana passada, em R$ 4 e 13,75% ao ano, respectivamente. Para 
2017, o IPCA é estimado em 5,95% e a meta da taxa Selic em 12,25% ao ano, sendo 
que as estimativas do câmbio (R$ 4, 10) e do PIB (0,30%) foram 
mantidas." Também foi abordado sobre o processo de impeachment da Presidenta. 
Segundo o Estadão, 291 deputados já declararam apoio ao processo, 115 são contra, 61 
estão indecisos e 46 não responderam à pesquisa. Elenita comentou sobre uma pesquisa 
apresentada no Fantástico (Globo) no domingo do dia 10.04, onde a Datafolha realizou 
pesquisa para ver a opinião da população em relação ao impeachment, confirmando o 
cenário de incertezas. Diante das informações presentes, da instabilidade econômica e 
política que poderá ocorrer nos próximos dias, o Comitê de Investimentos decidiu ficar 
alerta aos próximos passos dados no Congresso, quanto ao assunto, e, se necessário, 
realizar uma reunião extraordinária para definir as próximas movimentações financeiras 
do Fundo, sempre solicitando um parecer para a assessoria financeira e verificando os 
pontos a serem analisados. Por último, Sr. Vinícius comentou sobre o representante da 
Premier Investimentos, Sr. Juliano, que gostaria de realizar uma visita para nós. Junto 
com isso, ele gostaria de estar atualizando o cadastro do IPAM para futuros 
investimentos. Diante do exposto Vinícius questionou se é de interesse do Comitê de 
Investimentos estar recebendo e atualizando os dados junto à corretora, os membros do 
Comitê negaram a intenção e rejeitaram por unanimidade. Nada mais havendo a relatar 
eu, Vinícius de Vargas Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por mim e 
pelos demais presentes. 
 


