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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
ATA Nº 14/2015 

 
Aos oito dias do mês de dezembro 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, Sr.ª 
Cezira Höckele, Sr. Vinícius de Vargas Bacichetto, Sra. Elenita Paulina Sasso, Sr. 
Gilberto de Oliveira Ramos e Sra. Susan Blumm. A reunião iniciou com a aprovação da 
Ata n.° 13, aprovada por unanimidade, e coletada assinatura dos membros. Em seguida 
se passou para a definição de datas das reuniões de 2016. Desta forma, ficou definido 
que o Comitê de  Investimentos reunir-se-á nas segundas-feiras da segunda semana de 
cada mês. Caso haja necessidade de alteração de data, será comunicado anteriormente 
através da alteração de calendário, publicado no site. Assim sendo, as datas previstas 
para 2016 são: 11/01, 08/02, 14/03, 11/04, 9/05, 13/06, 11/07, 8/08, 12/09, 10/10, 14/11 
e 12/12. O horário e local permanecem os atuais (às 14h, na sala de Reuniões da 
Presidência). O terceiro ponto de pauta foi a análise do relatório da SMI Consultoria - 
Call Semanal de 07/12. O relatório apresenta algumas indicações de aplicações, onde 
apresenta como IDKA2, CDI e IRF-M1, como sendo oportunidades de aplicação dos 
novos recursos. No entanto, os membros do comitê de investimentos ficaram de ir 
avaliando os relatórios enviados pela SMI, bem como, as condições políticas do Brasil, 
para futuras decisões de aplicação. Também, ficou definido que, os fundos que 
vencerem até o final de 2015, terão seus recursos aplicados em Fundos de risco baixo, 
como CDI. Caso tenha alteração significativa no cenário econômico e político, será 
solicitado parecer para a SMI. No entanto, uma das indicações de aplicação em fundos 
mais conservadores foi apresentada pelos próprios representantes da Assessoria que 
realizaram uma visita ao Instituto no final de novembro. Nesta reunião, foi sugerido 
cautela para aplicação de recursos novos, bem como as aplicações em CDI e IRF-M1. 
Para o quarto ponto de pauta, foi abordada a aprovação, unânime, do Conselho 
Deliberativo quanto à Política de Investimentos para 2016. Com a visita da SMI, a 
nossa PI 2016, não teve alteração e, desta forma, não foi necessário reencaminhar ao 
Conselho Deliberativo. Assim sendo, a PI 2016, já foi enviada para publicação em 
dezembro no Jornal do Município. Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de Vargas 
Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. 
 


