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COMITÉ DE INVESTIMENTOS
Ata n° 26/2013 - Aos vinte dias do mês de novembro do ano de 2013, às 10:00 horas, na
sede do BERTPREV, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, Jd. Lido, reuniram-se os Srs.
MARCO AURELIO DE THOMMAZO, ROBERTO CASSIANO GUEDES, WILSON PASCHOAL DOS
SANTOS e JOSÉ FERREIRA MELO FILHO, como convidados os Srs. JOSÉ DANIEL RODRIGUES
membro do Conselho Administrativo; Iniciando os trabalhos foi verificada a estrutura a
termo da taxa de juros de longo prazo (ETTJ-2050) apresentou leve variação atingindo em
6,3138%, verificada no site da ANBIMA, mantendo a tendência acima de 6,00% a.a.
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Destaque-se que o juros futuros volta a retomar a tendência de alta, mantendo patamares
acima de 6% a.a. Este comportamento mantém perspectiva desfavorável para retorno a
investimentos com IMA-B, o Comité mantém os patamares de investimento para aquisição
de títulos públicos para 2035 - taxa de 6,2% e para 2050 - taxa de 6,25%, em montante
entre 5.000 títulos (aproximadamente R$ 11,7M) e 10.000 títulos (aproximadamente
R$23,4M), para realização em pregão eletrônico pelo sistema de Custódia do Banco Itaú;
dando prosseguimento iniciou-se a análise de processos sobre credenciamento de
instituições, os Processos ns 069/13 - BRASPREV; n^ 116/13 - VIX CAPITAL; não sofreu
complementação da documentação a mais de 30 dias, devido ao desinteresse esta
presidência propõe o arquivamento do mesmo o que todos concordaram; o Processo n
109/13 - QUELUZ, tendo a documentação completa e face à CPI do estado do Amapá o
Comité delibera por manter suspenso o credenciamento, aguardando por mais 30 dias,
reiterando questionamento encaminhado ao presidente da CPI da AMPREV instalada na
Assembleia Legislativa daquele estado; processo n^ 079/13 - BRZ INVESTIMENTOS, processo
n? 080/13 - ITAÚ, processo n? 108/13 - HSBC, o comité delibera por reiterar a
complementação da documentação com URGÊNCIA; o processo n^ 103/13 - BRADESCO,
foram encontrados registros de irregularidades formais junto à ANBIMA, havendo
celebração de termos de compromisso para saneamento das mesmas, tal circunstâncias não
impedem o credenciamento do mesmo, portanto este Comité delibera pelo credenciamento
da instituição BRADESCO solicitando a emissão do respectivo certificado; este Comité solicita
à secretaria que todas as deliberações processuais deste Comité deverá ser publicado na
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página da internet do instituto, publicação de extrato no "BOM" e comunicado por ofício
enviado anexo por email ao requerente; Dando prosseguimento, em análise dos fundos
apresentados que possuem avaliação da Crédito e Mercado, foi apresentados os fundos: GF
Seleção FIA, GF Programado FIA Ibovespa Ativo e o Itaú FOF RPI Ações, os da Geração Futuro
foram mais atraentes com destaque para Geração Futuro Seleção FIA em razão da
rentabilidade mais estável e superior aos outros, além de que o risco medido pelo VAR foi
inferior aos outros também, em avaliação do Comité, observando o relatório da Crédito e
Mercado, o SANTANDER Fl SMALL CAP ACOES vem com desempenho muito abaixo do
esperado, inclusive quando comparado com produtos da mesma categoria e o Comité
deliberou por remanejar R$1.000M para o fundo GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA; o Sr.
Presidente informou sobre a visita da RIO BRAVO Investimentos, BRZ Investimentos, BTG
PACTUAL, FMD Asset e FIDUS Invest, os quais serão oportunamente avaliados; Nada mais
havendo, foi encerrada a reunião às 16:35 hs, agendando a próxima reunião para o dia
25/11/2013 às 9:30h, sendo a presente ata assinada por todos os presentes.
MARCO AURELIO DE THOMMAZO
ROBERTO CASSIANO GUEDES
WILSON PASCHOAL DOS SANTOS
JOSÉ FERREIRA MELO FILHO
JOSÉ DANIEL RODRIGUES

