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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

ATA Nº 09/2015 
 
Aos seis dias do mês de julho 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 e Sr. Gilberto de 
Oliveira Ramos e Sra. Elenita Paulina Sasso. A reunião do Comitê de Investimentos 
iniciou com a aprovação da Ata n.° 8, sendo aprovada por unanimidade, coletada as 
assinaturas na sequência. Em seguida, passou-se para o segundo ponto de pauta: a 
participação da Geração Futura, na próxima reunião do Comitê de Investimentos. A 
solicitação deles tem como objetivo apresentar os fundos e produtos que ofertam. Ficou 
definido que não será agendada, no momento, reunião com a Geração Futura, tendo em 
vista que os produtos deles não atendem as exigências mínimas de aplicação, ou seja, 
pelo fato de não ser Banco Público – Oficial. O terceiro ponto de pauta é a análise da 
resposta enviada pela SMI. O Comitê de Investimentos analisou o retorno dado pela 
SMI, quanto à solicitação feita na última reunião (Ata n.° 08). Diante do exposto pela 
Assessoria, o Comitê decidiu por não realizar as movimentações, tendo em vista que 
após isso o mercado financeiro teve mudanças. Analisando, ainda dados diários, 
enviados pelo Banco do Brasil, e tendo em vista a projeção de alta da taxa Selic, o 
Comitê de Investimentos solicitará à SMI, um parecer quanto à migração do recurso de 
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), do Fundo IRF-M, conta 18448-9, para o 
Fundo BB Perfil, que tem como meta buscar o CDI. Após receber o retorno da SMI, o 
Sr. Vinícius enviará o e-mail para todos os membros do Comitê, se a resposta for 
positiva, o Comitê aprovará a movimentação de imediato, se for negativa, ficou definido 
que não será realizada a movimentação. Também será solicitada outras possíveis 
alternativas para a SMI. Por fim, foi comentado sobre a auditoria realizada pelo 
Ministério da Previdência Social, no quesito de aplicações. Conforme o relatório, 
transcreve-se o que segue quanto às aplicações e também a compra de Títulos Públicos: 

“[...] 6.4 Foram analisadas as informações prestadas pelo Fundo de Previdência Social do 

Município de Caxias do Sul – FAPS nos Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos 

Recursos – DAIR dos bimestres março/abril de 2011 a março/abril de 2015, constatando-se que 

estão em conformidade com os extratos bancários e a escrituração contábil” e “6.7 

Orientamos os gestores do Fundo de Previdência Social do Município de Caxias do Sul – FAPS 

que no momento da aquisição de Títulos Públicos Federais efetue pesquisa nos sítios 

www.anbima.com.br e www.bcb.gov.br para tomada de conhecimento dos preços praticados – 

PU, evitando assim a compra dos títulos por valores superiores aos de mercado”. Nada mais 
havendo a relatar eu, Vinícius de Vargas Bacichetto, encerro a presente ata que será 
assinada por mim e pelos demais presentes. 
 


