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Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala de 
Reuniões do Instituto, 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 Sra. Luciane 
Maraschin. O Sr. Gilberto Gilberto de Oliveira Ramos não justificou sua ausência. A 
Sra. Luciane iniciou a reunião dizendo que entrou em contato, neste dia, com a Sra. 
Vilma Soares, da Coordenação de Investimentos do Ministério da Previdência, e que ela 
afirmou que está tudo certo no que diz respeito ao preenchimento do Demonstrativo das 
Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR, porém, o Ministério da Previdência 
somente regularizará o desenquadramento atual deste Demonstrativo após a 
regularização das demais pendências deste Instituto junto ao Ministério, ou seja, 
depende da regularização do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses  
- DIPR e do Demonstrativo de Resultados da Avalição Atuarial - DRAA. O Sr. Vinícius 
trouxe o relatório Análise de Rentabilidade elaborado pela SOMMA Investimentos, o 
qual faz parte do Relatório de Gestão de Investimentos de Maio/2014, para que todos os 
membros do Comitê pudessem visualizar o percentual de Meta Atuarial já alcançado 
pelos investimentos até o presente momento. A Sra. Luciane apresentou o Relatório de 
Rentabilidade dos Fundos do Banco do Brasil até o dia onze deste mês, o qual apresenta 
o rendimento acumulado no mês de 0,637% e no ano de 9,981% para o Fundo BB 
Previdenciário IMA-B TP e rendimento acumulado no mês de 0,837% e no ano de 
11,883% para o Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IMAB5+. A Sra. Luciane disse  
que diante da incerteza apresentada pelos consultores financeiros (pois alguns acreditam 
que os Fundos IMAs podem gerar mais alguma rentabilidade até setembro e outros 
indicam a retirada imediata da posição nestes Fundos) e pela rentabiliade já auferida no 
ano, ela sugere o acompanhamento destas cotas nos próximos dias para efetuar o resgate 
total dos recursos do Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IMAB5+ e parte dos 
recursos do Fundo BB Previdenciário IMA-B TP, a fim de diminuir o risto total da 
carteira. Todos os presentes concordaram em resgatar 100% (cem por cento) dos 
recursos do Fundo IMAB5+ e 50% (cinquenta por cento) dos recursos do Fundo IMA-B 
TP e aplicá-los no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M. Nada mais havendo a 
relatar eu, Luciane Maraschin, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos 
demais presentes. 
 
 


