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ESTADO DE SÃO PAULO 

COMITÉ DE INVESTIMENTOS 

Ata n° 32/2014 - Aos três dias do mês de setembro do ano de 2014, às 10:00 
horas, na sede do BERTPREV, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, Jd. Lido, 
reuniram-se os Srs. ROBERTO CASSIANO GUEDES-Presidente, JOSÉ FERREIRA 
MELO FILHO, WILSON PASCHOAL DOS SANTOS, MARCO AURELIO DE 
THOMMAZO e JOSÉ DANIEL RODRIGUES, membros do Comité de Investimentos 
da autarquia; iniciando os trabalhos o Sr. Presidente e os presentes passaram à 
análise conjuntural do mercado e monitoramento de variáveis 
macroeconómicas, constatado os seguintes parâmetros, com base no Relatório 
FOCUS de 29/08/2014, merecedores de destaque: 

índice Referência Exercício Situação Previsão 

Taxa Selic Mediana agregada 2014 estável 11,00% 

PIB Mediana agregada 2014 redução 0,52% 

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

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

IPCA (Curto Prazo) Mediana Top 5 2014 estável 6,30% 

Tx. Juros (ETTJ-2050) ANBIMA- 02/09/2014 2014 redução 5,32% 

Ibovespa BM&F-02/09/2014 2014 elevação 61.895 

Risco Brasil JP Morgan-02/09/2014 2014 redução 203 

Posição dos Investimentos JULHO 2014 em Mil R$ 198.093 

Iniciando os trabalhos pela avaliação dos dados de conjuntura económica, não 
se constatam variações significativas no cenário macro económico que 
influenciem alterações na composição da carteira de investimentos, as 
questões políticas continuam gerando grande volatilidade que jamais devem 
influenciar as decisões do comité, devido ao cenário de incertezas. A empresa 
Vérios compareceu à reunião apresentando a ferramenta de Comparação de 
Fundos de Investimentos e que este comité sugeriu algumas melhorias a fim de 
adequação às necessidades dos institutos. Diante da necessidade de 
normatização de procedimentos de trabalho deste comité, deliberou-se por 
tratar desses temas mediante realização de reuniões extraordinárias. 
Considerando a necessidade de liberação de recursos para fazer frente às 
despesas previdenciárias corrente, o comité delibera por indicar que os 
resgates sejam feitos no fundo SANTANDER FICFI CORPORATE REF Dl por 
tratar-se de um fundo que permite resgate imediato e de baixíssima 
volatilidade, por raciocínio análogo quaisquer recursos previdenciários 
recebidos que não possua deliberação prévia de aplicação por este comité, 
deverá ser aplicado nesse mesmo fundo até posterior avaliação e deliberação. 
Verificada a composição das carteiras dos fundos da Geração Futuro nos quais 
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já investimos e também do fundo GF SMALL CAPS FIA e que estão de acordo 
com as expectativas deste comité. A empresa Economática enviou orçamento 
do sistema de gerenciamento de investimentos, o qual este comité neste 
momento considera que ainda não há demanda para a utilização do mesmo. 
Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:30 hs, sendo/â presente ata assinada 
pelos participantes. | 
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