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I. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião ocorri
Assessoria Jurídica 11.MEMBROS

e 2015, às 09hOOmin,na sala da

PARTICIPANTES:
\

1 - Maria Helan

2 - Zélia
3 - Luciana

4 - Joseal

ssessora Jurídica;
CIOde Oliveira

.'DEGEfl;

- Contador.

11I.PAUTA:

Pontos importantes discutidos na reunião:
1° ponto: Análise do cenário econômico em 2014 e previsão para o ano de 2015;
2° ponto: Politica de Investimento (comentários);
3° ponto: Análise dos Investimentos do NATALPREV no mês de dezembro/2014.
IV. ASSUNTOS TRATADOS:

Iniciou-se a reunião pela discussão do item I da pauta - Análise do cenário
econômico no ano de 2014 e previsão para 2015. A principal
d~~SsãO dos memb~
I
V
Jtl
;,~,i
ry ()
4L-

do Comitê acerca desse ponto, cingiu-se à alta da taxa inflacionária e elevação da taxa
SELlC no ano de 2014, com provável manutenção de alta em 2015, fato que tem
favorecido e, em tese, permanecerá favorecendo os investimentos do Instituto, uma vez
que estes em sua grande maioria encontram-se alocados em títulos públicos federais. A
Diretora Financeira Zélia Cabral esclareceu que aguarda o relatório anual da UGP para
análise acerca do atingimento da meta atuarial no exercício de 2014 (IPCA + 6% a.a).
Salientou que, no relatório apresentado em setembro/2014 ficou demonstrado o
atingimento da meta até esse mês. Acredita que foi atingida a meta atuarial anual, fato
que poderá ser demonstrado somente com os novos relatórios a serem apresentados
no decorrer do mês de janeiro. Em síntese, é esperado que o ano de 2015 seja de
volatilidade para os investimentos.
Item 11: Comentários acerca da elaboração, discussão, aprovação e
publicação da Politica de Investimento/2015. A Politica de Investimentos do Fundo para
2015 fora devidamente concluída. após aprovação pelo Conselho de Administração
(CONAD). O documento fotencamlijhado.âo
Ministério de Previdência (MPS),
disponibilizado no site da
Pref~~~;~~.~entro
do exercício de 2014, conforme
exigências legais. Relembrandoi,gJJ@<.~.~mento
tem a finalidade de nortear os
investimentos, e que eve"tuais. afteraçõeS poderão ocorrer a depender do cenário
econômico, tudo dentro dos limites impostos pelo Conselho Monetário Nacional e

Ministério da Previdência.

.
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Em relação ao:lMl)<m,avafiaçâo..
dos resultados obtidos com os
investimentos no mês de de~bróJ20i4.
O membro Josealdo apresentou a planilha

do mês demonstrando a p

.

carteira de investimentos. Na ocasião esclareceu

que as aplicações financeira
~dedezembto
apresentaram resultados aceitáveis
,ressaltou ainda que o resuitlijóno acumulado.noano fora positivo e provavelmente

alcançou a meta esperada.
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16.120.433,16

7,49%

27.812.566,73
43.340.196,48

12,92%
20,13%

18.134.472,80
30.524.403,05
7.425.396,93
27.351.102,54
3.751.084,04

8,42%
14,17%
3,45%
12,70%
1,74%

2.187.018,41
2.013.145,44

1,02%
0,93%

15.352.492,29
742.743,54
4.272.780,18

7,13%
0,34%
1,98%

1.339.811,55

0,62%

469.817,61
10.727.195,36
2.445.458,91
1.334.818,29
215.344.937,31

0,22%
4,98%
1,14%
0,62%
100%

-

À guisa de conclusão, a Diretora Financeira esclareceu que no mês de
dezembro/2014, efetuou um resgate do fundo de investimentos para a conta taxa de
administração para fins de manutenção e custeio de despesas administrativas do
NATALPR EV. E, que as novas entradas permanecem sendo alocadas no Fundo IRFM
e IRFM-1 (ambos fundos de curto prazo).
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. E, eu Luciana
Adorno lavrei a presente ata que vai por todos assinada.
V. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO:
a) Agendar a visita dos membros da UGP aos membros deste Comitê e,
posteriormente com o CONAD para apresentação das contas investimentos do

ano de 2014;

.
b) Analisar os novos Iimite$i~$tO$~'aResoIUção
4.392, de 19 de dezembro de
2014, a qual alterou a ReS!~o~~:9?2/2010,
dispondo acerca de limites para
as aplicações dos recurso&.sg~;S..E
verificar se tais alterações requererá
retificações na Política de I~s
doNATALPREV;
c) Publicação desta ata e da Tabela de Investimentos dezembro/2014 no site do
Instituto.

