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ESTADO DE SÃO PAULO 

COMITÉ DE INVESTIMENTOS 

Ata n° 11/2013 - Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de 2013, às 9:30 horas, na sede 
do BERTPREV, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, Jd. Lido, reuniram-se os Srs. MARCO 
AURELIO DE THOMMAZO (presidente), ROBERTO CASSIANO GUEDES e WILSON PASCHOAL DOS 
SANTOS e como convidados os Srs. ANTONIO CARLOS DE SOUZA - Presidente do Bertprev e JOSÉ 
DANIEL RODRIGUES - Membro do Conselho Administrativo; Iniciado os trabalhos o Sr. 
Presidente informou quanto a não possibilidade de investimentos autorizados em Ata anterior 
(n° 10/2013) que definiu o resgate do fundo BNP SMALL (R$515mil) e que destinou-se para 
aplicação no IB SMALL CAP VALUATION Fl AÇÕES e infelizmente este fundo está fechado para 
novos aportes conforme informação do Banco Itaú, após reavaliação destinou-se aportar no 
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA mantendo a coerência com o raciocínio das decisões registradas 
nas atas anteriores, além disso recebemos os juros de NTN-B (venc. 2024) estando disponível 
(R$178mil) para aplicação e o Comité deliberou por aportar também no BTG PACTUAL 
DIVIDENDOS FIA; propôs a continuidade da análise dos investimentos em renda fixa, em 
especial os fundos de IRMF, onde verificando as informações do relatório FOCUS de 16/08/2013 
onde registra tendência de alta tanto da taxa de juros como de inflação; as perspectivas de 
mercado não são satisfatórias para a inversão dessas posições, portanto iniciada a análise de 
composição de carteira desses fundos de IRFMs verificou-se que o fundo BNP PARIBAS PRÉ Fl RF 
(IRFM) vem com desempenho muito insatisfatório principalmente pela composição da maior 
parte da carteira com papéis com prazo maior de um ano, o que prejudica o desempenho do 
fundo e o Comité deliberou pelo remanejamento total deste fundo (R$4.710M) para o BNP 
PARIBAS INFLAÇÃO Fl RF que tem na composição da carteira índices de IMA-B de médio e longo 
prazo que é mais adequado à rentabilidade se mantido este cenário e ainda que apresente 
volatilidade neste ano; Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:30 hs, agendando a próxima 
reunião para o dia 26/08/2013 às 9:30h, s e n d c ^ í ^ s ç m e ata assinada pelos presentes. 
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