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Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, 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, Sra. Susan Blumm, Sr. Gilberto de 
Oliveira Ramos e Sra. Elenita Paulina Sasso. O Sr. Vinícius iniciou a reunião dando 
boas vindas a Sra. Elenita Paulina Sasso por estar participando do Comitê de 
Investimentos em substituição à Sra. Luciane Maraschin. Em seguida apresentou o 
resultado da aplicação financeira realizada em 16 de dezembro de 2015 no Fundo de 
Investimento IMA-B 5+ – Banco do Brasil, ao qual estava apresentando rentabilidade 
de -5,43% até a aquela data. Sr. Vinícius disse que em menos de 20 dias o fundo 
rentabilizou R$ 396.571,93 (trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e setenta e um 
reais e noventa e três centavos). Também comentou que ainda não recebeu os extratos 
dos bancos, mas que os fundos de investimentos em IMA-B teriam apresentado 
rentabilidade negativa no mês de dezembro, bem como, outros fundos como o Ibovespa 
ETF. Também foi explicada, para a Sra. Elenita, a decisão do Comitê de Investimentos 
de manter a aplicação no Fundo de Investimentos Ibovespa ETF e que seria resgatado o 
valor quando a bolsa atingir os 60.000 (sessenta mil) pontos, podendo ser revisado caso 
o Comitê assim entender. Além disso, Sr. Vinícius apresentou, rapidamente, alguns 
pontos de mercado econômico e financeiro comentando o discurso realizado pela 
Presidente do Brasil, no dia da posse, em relação às ações de governo para retomar a 
economia. Sra. Elenita solicitou que fosse cadastrado seu e-mail para receber as 
informações da empresa de assessoria financeira (SMI). Sr. Vinícius falou que a 
próxima reunião, conforme calendário, seria no dia 2 de fevereiro, no entanto, ele 
entraria, no período, em férias e solicitou ao Comitê se manteria a data ou alteraria. 
Assim sendo, a reunião do mês de fevereiro ficou transferida, excepcionalmente, para o 
dia 19.02.2015, no mesmo local e horário, caso haja necessidade, será realizada 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. 
 


