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ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO 
COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO BERTPREV 

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de 2014, às 10:00 horas, na sede do 
BERTPREV, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, Jd. Lido, reuniram-se os Srs. 
ANTONIO CARLOS DE SOUZA - Presidente do Bertprev, Srs. MARCO AURELIO DE 
THOMMAZO - Presidente do Comité de Investimentos e os Srs. ROBERTO CASSIANO 
GUEDES e WILSON PASCHOAL DOS SANTOS membros deste Comité, ALEXANDRE HOPE 
HERRERA - CAF, para a nomeação e posse dos servidores indicados como membros do 
Comité de Investimentos do Bertprev conforme eleição e deliberação em Ata Conjunta 
dos conselhos Administrativo e Fiscal de 17/07/2014 em cumprimento à LC 101/14, 
Art. 114, que elegeram os Srs. JOSÉ FERREIRA MELO FILHO e JOSÉ DANIEL RODRIGUES 
para a composição do novo quadro deste Comité. Iniciados os trabalhos o Sr. MARCO 
AURELIO - Presidente do Comité passa a palavra ao Sr. ANTONIO CARLOS - Presidente 
do Bertprev que fez breve explanação sobre as alterações procedidas na Lei por força 
da portaria 440 MPS e a eleição dos novos membros, após o Sr. Presidente apresentou 
os novos membros acima elencados e em seguida os declarou empossados. Dando 
prosseguimento o Presidente do Comité Sr. MARCO AURELIO informou sobre o 
encerramento de seu mandato de um ano, agradeceu o empenho e dedicação de 
todos pelo excelente resultado e aprendizado durante esse período, desejou sucesso 
aos novos integrantes e ao futuro presidente que será eleito. Dando prosseguimento o 
Sr. Presidente propôs a votação em aberto entre os quatro membros restantes para a 
Presidência deste Comité para o próximo exercício de 07/2014 a 07/2015, os quais 
votaram indicando o Sr. ROBERTO CASSIANO GUEDES para o próximo mandato peia 
maioria dos votos e que neste ato é empossado. Iniciando os trabalhos o Sr. 
Presidente propôs a indicação para secretaria o Sr. JOSÉ FERREIRA o que foi acatado 
por maioria dos votos e foi aceito pelo mesmo. Foi concedida a palavra ao Sr. 
ALEXANDRE-CAF que expôs o posicionamento sobre a aquisição dos títulos públicos 
em razão dos procedimentos necessários junto às instituições financeiras alé m de 
questões de credenciamento, e o Sr. Presidente informou que este comité estará 
estudando e discutindo esses procedimentos, preparando um modelo. Além disso, 
devemos rever os procedimentos junto ao CAF e CJP para revisarmos as resoluções n̂ s 
05/13 CA (Credenciamento) e 08/13 CA (Aplicações Financeiras) levando em 
consideração as atividades e responsabilidades distintas. O Sr. Presidente discutindo 
formas de atuação do comité, sugeriu a formatação de calendário de atividades 
incluindo o agendamento dos repasses e aportes de investimentos, juros de títulos 
públicos, dividendos e outros, para um melhor acompanhamento e planejamento na 
busca de otimização do desempenho nos investimentos, evitando que algum valor 
fique sem rentabilidade momentânea, elaborando um rol de sugestões 
administrativas. Dando prosseguimento iniciou-se a analise dos dados de conjuntura 
económica conforme relatório FOCUS de 18/07/2014 conforme quadro abaixo: 
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BERTPREV 

ESTADO DE SAO PAULO 

índice Referência Exercício Situação Previsão 

Taxa Selic Mediana agregada 2014 estável 11,00% 

PIB Mediana agregada 2014 redução 0,97% 

Cotação Dólar (final do ano) Mediana agregada 2014 redução R$2,35 

Taxa Selic (Méd. Prazo) Mediana Top 5 2014 estável 11,00% 

IPCA (Curto Prazo) Mediana Top 5 2014 redução 6,38% 

Tx. Juros (ETTJ-2050) 21/07/2014 2014 redução 5,94% 

Ibovespa 21/07/2014 2014 elevação 57.633 

Risco Brasil 21/07/2014 JP Morgan 2014 redução 208 

Posição dos Investimentos Junho 2014 XXX R$195.244M 

Registre-se que em razão da volatilidade provocada pelo cenário político eleitoral, as 
taxas de TPs recuaram na última semana inviabilizando momentaneamente qualquer 
operação, pois a remuneração é inferior à meta atuarial. Persistindo esse cenário não 
será possível obter rentabilidades em investimentos de renda fixa que satisfaçam a 
meta atuarial. Todo o cenário macro económico indicaria tendência de elevação nas 
taxas de juros. Todavia a redução verificada remete as expectativas dos agentes 
económicos quanto a possíveis mudanças na condução da política ecofíorTiica à partir 
de 2015. Em razão de conclusão das etapas de remanejamentos dos investimentos, 
cabe ao Comité acompanhar a evolução dos indicadores de Conjuntura Económica em 
relação ao desempenho dos investimentos selecionados. Nada mais, fqj encerrada a 
reunião às 16:40 hs, sendo a presente ata assinada pelos presentes. ,-' 
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