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Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, 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, Sr. Gilberto de Oliveira Ramos e 
Sra. Luciane Maraschin. A Sra. Susan não compareceu por motivo de doença. O Sr. 
Vinícius iniciou a reunião questionando os presentes se no ano de 2015 (dois mil e 
quinze) as reuniões do Comitê de Investimentos continuarão sendo realizadas na 
segunda segunda-feira de cada mês, pois ele precisa colocar o calendário de reuniões no 
site do IPAM. Ficou decidido que as reuniões do Comitê no próximo ano serão 
realizadas na primeira segunda-feira de cada mês. A Sra. Luciane disse que a SOMMA 
Investimentos enviou o relatório de Gestão de Investimentos de Outubro de 2014 (dois 
mil e quatorze) e que até esta data o FAPS atingiu 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por 
cento) de uma meta atuarial de 11,05% (onze vírgula cinco por cento). Após análise da 
conjuntura econômica, ficou acordado que se o percentual de rendimento do Fundo BB 
Previdenciário Renda Fixa IMA-B5+ atingir 3,5% (três vírgula cinco por cento) 
negativo, voltar-se-á a aplicar recursos financeiros neste Fundo. Ficou estipulado que o 
valor a ser aplicado caso o Fundo atinja a rentabilidade negativa estipulada será de R$ 
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e, também, que o Sr. Vinícius fará contato 
novamente com os membros do Comitê para confirmar a aplicação financeira. A Sra. 
Cezira comunicou a todos os presentes que a Sra. Luciane solicitou a saída do Comitê 
de Investimentos a contar de 13 de dezembro, dada em que vence a sua Certificação 
ANBIMA, e que, então, ela irá indicar outro funcionário para substituí-la. Nada mais 
havendo a relatar eu, Luciane Maraschin, encerro a presente ata que será assinada por 
mim e pelos demais presentes. 
 


