
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMITÉ DE INVESTIMENTOS 

Ata n° 09/2014 - Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2014, às 09:45 
horas, na sede do BERTPREV, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, Jd. Lido, 
reuniram-se os Srs. ROBERTO CASSIANO GUEDES, WILSON PASCHOAL DOS SANTOS, 
JOSÉ FERREIRA DE MELO FILHO; Iniciando os trabalhos, e considerando as férias do 
Sr. MARCO AURÉLIO DE THOMMAZO, os membros escolheram o Sr. ROBERTO 
CASSIANO GUEDES para presidir a reunião do Comité. Após, os presentes passaram à 
análise conjuntural do mercado e monitoramento de variáveis macroeconómicas, 
constatando os seguintes parâmetros, com base no Relatório FOCUS de 14/01/2014, 
merecedores de destaque: 

índice Referência Exercício Situação Previsão 

Taxa Selic Mediana agregada 2014 estável 11,25% 

PIB Mediana agregada 2014 queda 1,79% 

Cotação Dólar Mediana agregada 2014 elevação R$2,48 

Taxa Selic (Méd. Prazo) Mediana Top 5 2014 estável 11,75% 

IPCA (Curto Prazo) Mediana Top 5 2014 Elevação 6,05% 

Tx.Juros (ETTJ-2050) 31/1/2014 2014 Queda 7,07% 

Ibovespa 31/1/2014 2014 elevação 48.201 

Risco Brasil JP Morgan 2014 elevação 256 

Posição dos Investimentos Janeiro 2014 R$175.870M XXX 

Destaque-se que os juros futuros apresentaram ao final da última semana uma 
redução sem motivação clara, podendo-se especular que os fundos recém criados 
pelo BB e pela CEF possam estar interferindo nos preços em razão do expressivo 
volume de compras de títulos no mercado secundário. A indicação para novos 
aportes no segmento de renda fixa pré-fixada ainda é desfavorável no curto prazo, 
havendo preferência por fundos com títulos pós-fixados, e continua interessante a 
aquisição de títulos públicos que estejam acima do patamar de remuneração 
equivalente a IPCA + 6,0%a.a., pois garantem os requisitos atuariais necessários; 
aguarda-se, todavia, disponibilização de plataforma eletrônica para realização das 
operações em leilão da Secretaria do Tesouro Nacional. Registra-se também, 
confirmação das aplicações nos fundos: BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos-
IPCA III Fl, no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de Reais) e Fundo de 
Investimentos Caixa Brasil 2018 I Títulos Públicos Renda Fixa no valor de R$ 
3.000.000,00 (três milhões de Reais); tais fundos ainda estão consolidando os 
resultados das aplicações para emitir relatório das posições dos cotistas. Por fim, o 
comité delibera por aplicação de R$ 100.000,00 (cem mil Reais) do saldo da conta 
previdenciária, no fundo SANTANDER FICFI CORPORATE REF Dl, decorrente de repasse 
da Câmara Municipal, acordo de parcelamento da PMB, parcela de saldo 
remanescente da própria conta e diferença entre o valor remanejado e o total 
resgatado por ocasião do encerramento da participação no Fundo BNP Paribas 
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Targus. Nada mais havendo, foi encerrada a reunião às 11:30 hs e a presente ata é 
assinada por todos os presentes. 

ROBERTO CASSIANO GUEDES 

WILSON PASCHOAL DOS SANTOS 

JOSÉ FERREIRA DE MELO FILHO 
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