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Aos sete dias do mês de maio de dois mil e quinze, às onze 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. A Sra. Elenita Paulina Sasso encontrava-se de férias, por isso estava 
ausente. O ponto principal da reunião foi a comunicação de que a Caixa econômica 
Federal estava projetando a abertura do Fundo de Investimento CAIXA Brasil 2016 I 
Títulos Públicos Renda Fixa. Segundo informação da Gerente de Negócios de Governo 
e Judiciário, Sr.ª Débora Cristina Bolzzoni o Fundo será lançado se houver taxas 
atrativas de rentabilidade. A idéia do fundo, segundo ela, é que o rentabilize, em média, 
IPCA+7,3%. É um fundo que aplicará os recursos em Títulos Públicos (NTN-B). Além 
disso, o fundo fechado teria vencimento previsto para agosto de 2016, podendo ser 
resgatado depois de um ano. Segundo a Sra. Débora, o fundo somente será aberto se a 
taxa estiver atrativa e projetar rentabilidade que supere a meta atuarial. Diante do 
exposto, os membros do Comitê de Investimentos, decidiram que o FAPS aplicará 
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) no fundo citado anteriormente. A idéia é retirar 
o recurso do Fundo IRF-M do Banco do Brasil, tendo em vista a rentabilidade baixa que 
está apresentando. Igualmente será solicitada uma análise e parecer da assessoria SMI, 
pedindo de onde retirar os recursos, confirmando ou não a sugestão do Comitê. Após o 
envio das informações, pela assessoria, os membros serão comunicados via e-mail para 
efetivar a aplicação dos recursos. Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de Vargas 
Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. 
 


