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Aos onze dias do mês de novembro 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, Sra. Elenita Paulina 
Sasso, Sra. Cezira Höckele e Sra. Susan Blumm. Sr. Gilberto de Oliveira Ramos 
não pode se fazer presente nesta reunião e justificou sua ausência. A reunião 
iniciou com a coleta das assinaturas e aprovação da Ata n.° 09. O primeiro 
ponto de pauta foi a apresentação da minuta da Política de Investimentos 2017 
(PI 2017), da SMI com uma explicação sobre o cenário econômico e projeções 
para 2017. Após apresentação, a equipe da SMI se retirou da sala e os membros 
do Comitê continuaram a reunião. Diante da apresentação da PI 2017 da SMI, 
Sr. Vinícius ponderou alguns pontos que seriam interessantes estar na PI 2017 
feita pelos membros do Comitê de Investimentos na reunião do mês de 
outubro, uma delas foi o percentual de alocação do recurso conforme 
pontuação de credenciamento, no entanto, os membros acreditam que não 
precisaria constar na PI 2017, uma vez que temos limitações de aplicação do 
recurso em banco público e que o próprio processo de credenciamento afasta 
outras possibilidades. Os membros acreditam que as sugestões da SMI sejam 
interessantes e os pontos levantados pelo Sr. Vinícius já estavam contemplados 
na atual PI 2017 criada pelo Comitê e já aprovada pelo Conselho Deliberativo 
na reunião de 03 de novembro. Desta forma, Sr. Vinícius numerará a PI 2017 
com o número de resolução do Conselho Deliberativo e encaminhará para 
publicação no Jornal do Município enviando, também, para a tesouraria do 
FAPS informar o Ministério da Previdência. A partir desta deliberação, passou-se 
para o segundo ponto de pauta que tratou sobre a definição do cronograma de 
reuniões do Comitê para o ano seguinte. O Comitê manteve a periodicidade 
mensal (reunião ordinária), às 14h, na Sala de Reuniões da Presidência - 6.° 
andar, sempre na segunda segunda-feira de cada mês. Sr. Vinícius ficou de 
elaborar o cronograma e postar no site do IPAM. O último ponto de pauta foi 
sobre a eleição do novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que 
acabou causando uma grande volatilidade no mercado, principalmente na Bolsa 
de Ações do Brasil, com a possibilidade de implantação da sua política 
econômica protecionista. Os membros do Comitê ficarão atentos aos novos 
direcionamentos macroeconômicos e, caso necessário, será chamada uma 
reunião extraordinária. Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de Vargas 
Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais 
presentes. 
 


