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Aos treze dias do mês de junho 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, Sra. Susan Blumm,               
Sra. Luciane Maraschin e o Sr. Gilberto de Oliveira Ramos. A Sra. Luciane iniciou a 
reunião lembrando que no dia dezoito deste mês tomará posse o novo Conselho 
Deliberativo e, caso o Sr. Gilberto não permaneça neste Comitê como indicado do 
Conselho Deliberativo, somente dois membros do Comitê possuirão aprovação em 
exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade 
técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais. A Sra. Cezira pediu ao Sr. Vinícius 
que verifique junto às Instituições Financeiras e à SOMMA Investimentos a 
possibilidade de ministrarem o curso preparatório de CPA-10 o mais breve possível, 
para que novos servidores e Conselheiros possam obter a certificação. O Sr. Gilberto 
colocou o seu nome à disposição para permanecer no Conselho Deliberativo até que 
mais Conselheiros obtenham a certificação. O Sr. Vinícius disse que quanto aos 
investimentos do Fundo não sugeria nenhuma alteração no momento. A Sra. Luciane 
disse que na audioconferência realizada pelo Banco do Brasil no dia dez deste mês, da 
qual participaram a Sra. Cezira, a Sra. Susan, a Sra. Luciane e o Sr. Vinícius, os 
consultores econômicos demonstraram incerteza quanto a iniciativa de realocar os 
valores investidos em Fundos IMAs ou em permanecer na posição por mais algum 
tempo. Ela, também, opta por não fazer nenhuma alteração neste momento. Os demais 
membros do Comitê concordaram com o Sr. Vinícius e a Sra. Luciane. A Sra. Luciane 
trouxe o relatório Análise de Rentabilidade elaborado pela SOMMA Investimentos, o 
qual faz parte do Relatório de Gestão de Investimentos de Abril/2014, para que todos os 
membros do Comitê pudessem visualizar o percentual de Meta Atuarial já alcançado 
pelos investimentos até o presente momento. Nada mais havendo a relatar eu, Luciane 
Maraschin, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. 


