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I. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião ocorrida em 17 de novembro de 2016, às 09h15min, na sala da
Presidência do NATALPREV.

11.MEMBROS
1

-

PARTICIPANTES:

Homero Grec Cruz Sá - Presidente do Instituto e membro nato do Comitê;

2 - Zélia Aparecida Rodrigues de Albuquerque Cabral - Diretora do DEGEFI e membro;
3 - Luciana Soares Adorno - Assessora Jurídica e secretária;
4 - Josealdo Hortêncio de Oliveira - Contador e membro.

11I. PAUTA:

Pontos abordados na reunião:
1° ponto: Análise de mercado;
2° ponto: Avaliação dos resultados obtidos com os investimentos no mês de
outubro/2016 e definição das estratégias para o mês de novembro/2016;
3° ponto: Participação de membros do Comitê (Luciana Adorno e Zélia Cabral) e do
CONAD (Jandira Borges) no Congresso da ABIPEM, a se realizar em Brasília nos dias
23 a 25 do corrente mês, voltado para a formação de membros e Conselheiros dos
RPP'S.

-

IV. ASSUNTOS

TRATADOS:

Presentes todos os membros do Comitê, iniciou-se a reunião pela
discussão do primeiro ponto em pauta (Análise de mercado). A Diretora Financeira,
Zélia Cabral, com base no relatório mensal da Mais Valia Assessoria em Investimentos,
discorreu acerca das expectativas para o mercado financeiro, das quais tomei nota das
seguintes: que o cenário econômico internacional e nacional demanda bastante
cautela; que devido a atual conjuntura econômica é de bom alvitre agendar uma
videoconferência com a equipe técnica da UGP para analisarmos a necessidade de
realocação da Carteira de investimentos FUNCAPRE. Finaliza esclarecendo que,
eventuais realocações serão realizadas nos moldes e limites previstos na Resolução
CMN nO3.922/2010, na Política de Investimentos do NATALPREV e nas sugestões da
ANBIMA, buscando sempre a segurança e rentabilidade da Carteira.
Dando continuidade, passou-se a debater o 2° ponto - Avaliação dos
resultados obtidos com os investimentos no mês de outubro/2016 e definição das
estratégias para o mês de novembro/2016. Quanto à rentabilidade dos Fundos no mês
de setembro, a Diretora Financeira Zélia Cabral, responsável direta pelo
acompanhamento das aplicações, esclareceu que fora bastante positiva, na mesma
linha dos meses anteriores, e sem grandes variações. Os membros deliberaram no
sentido de aplicarem-se as novas entradas no Fundo IRF-M (Fundo de curto prazo, de
baixo risco e de liquidez imediata), nos moldes sugeridos pela UGP BB e pela Mais
Valia Assessoria.
3° ponto: Exposição da Planilha de investimentos do mês de
outubro/2016. O membro Josealdo ficou encarregado de elaborar a Planilha detalhada
assim que receber os informes financeiros do Banco do Brasil e da CEF, a qual deverá,
com a presente ata, ser publicada na home page do Instituto. Quanto à planilha do mês
de setembro-2016 esta não fora elaborada tendo em vista que não foram repassados
os informes completos dos investimentos, o que será regularizado com a publicação da
planilha no corrente mês.
3° ponto: Participação dos membros do Comitê em conjunto com um
membro do CONAD no Congresso da ABIPEM em Brasília, evento voltado para a
formação de membros e conselheiros dos Comitês e Conselhos. Mediante autorização
do Presidente, os membros Zélia Cabral, Luciana Adorno e a Secretária de
Administração Jandira Borges, esta última na condição de membro nato do CONAD,
participarão em Brasília nos dias 23 e 24 de novembro do evento realizado pela
Associação Brasileira de Previdência - ABIPEM. O Presidente ressaltou a importância
da participação em eventos nacionais desse porte para o aprimoramento e o bom
desempenho desses profissionais.
Zélia Cabral relembrou a visita realizada pelos representantes do Banco
Santander aos membros do Comitê no início do corrente mês, ocasião na qual foi
apresentada uma série de produtos financeiros voltados aos RPPS. Combinou-se que
na próxima reunião do CONAD/Comitê os produtos oferecidos pela Instituição
Financeira serão apresentados para análise e deliberação conjunta.
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião às 11hOOmin.E,
eu Luciana Adorno lavrei a presente ata, que vai por mim e pelos demais membros
aB~nada.
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v. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO, POR
SOLICITAÇÃO DO PRESIDENTE:
a) Publicar esta ata e a Tabela de Investimentos, referente
na página do Instituto;
b) Agendar videoconferência com a equ' e d..a.

~Luciana

Soares Adorno
Secretária e membro

