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PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NATAL - NATALPREV

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DECRETO N°. 10.183 DE 22 DE JENEIRO DE 2014, PUBLICADO NO DOM EM 23 DE JANEIRO DE 2014

Rua Santo Antônio, 665 - Centro CEP 59.025-520 Natal /RN

ATA SUMÁRIA DA 358 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNiCíPIO DO
NATAL - NATALPREV.

I. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião ocorrida em 07 de dezembro de 2016, às 09h15min, na sala da
Presidência do NATALPREV.

11.MEMBROS PARTICIPANTES:

1 - Homero Grec Cruz Sã - Presidente do Instituto;
2 - Zélia Aparecida Rodrigues de Albuquerque Cabral - Diretora do DEGEFI;
3 - Luciana Soares Adorno - Assessora Jurídica;
4 - Josealdo Hortêncio de Oliveira - Contador.

11I.PAUTA:

Pontos tratados na reunião do dia:

1° ponto: Análise de mercado, do relatório Mais Valia e do relatório
UGP/BB;

2° ponto: Análise das aplicações dos investimentos NATALPREV no mês
de novembro/2016;

3° Aplicação dos novos aportes referentes ao mês de novembro/2016;

IV. ASSUNTOS TRATADOS:

Inciando a reunião, passou-se a análise do primeiro ponto da pauta -
"Análise de mercado". Com base nos relatórios da UGP/BB, ANBIMA e Mais Valia,
temos que, a instabilidade político e econômica que enfrenta o país, gera incertezas
para o mercado de fundos de investimentos, fato que exige cautela por parte do
\nstituto na gestáo de seus ativos. Segundo os especialistas, embora o momento seja
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de incertezas, bem administradas as carteiras continuarão a bater a meta atuaria!.
Podemos resumir os relatórios da seguinte maneira: "Diante das volatilidades de
mercado ocorridas após o dia 09/11, com o resultado da eleição presidencial nos
Estados Unidos e algumas notícias políticas, ligadas a Operação Lava-Jato no Brasil,
observou-se a rentabilidade negativa dos índices IMA na medida em que os agentes de
mercado passaram a criar novas expectativas sobre o comportamento macro ambiente
econômico global e seus respectivos efeitos sobre os preços e taxas dos ativos diante
destas notícias, notadamente a vinda do exterior. As expectativas pioraram e os agente
passaram a exigir mais taxas dos ativos. Como já apontamos outras vezes, esta
volatilidade gera cotas negativas nos investimentos antigos, mas por outro lado, gera
uma imensa oportunidade para realocações ou recursos novos a serem investidos
neste momento. É nosso papel reafirmar que as compras diretas, destes mesmos
títulos públicos, são mais rentáveis e mais baratas e não estão submetidas a carência
e demais encargos financeiros e operacionais que a aplicação nestes fundos impõe.
Também queremos esclarecer que não somos favoráveis a grandes mudanças na sua
carteira de investimentos "no calor" destas volatilidades, exceto pela realocação de
recursos investidos em fundos DI, que tem menor perspectiva de ganho no médio
prazo e maiores riscos de crédito que os fundos indexados aos índices IMA,
notadamente aqueles enquadrados no Artigo 70, Inciso I, alínea b da Resolução
3.922/10. "

2° ponto: Após estudo dos relatórios financeiros, a diretora financeira Zélia
Cabral, nos esclareceu que, mesmo com esse cenário de incerteza, nossas carteiras
obtiveram resultados positivos, quase todas acima da meta atuarial (IPCA + 6° ao ano),
com exceção do Fundo BB Recebível, o que pode ser corroborado pela análise do
relatório disponibilizado junto com a presente pauta na página do instituto.

3° ponto: Aplicação dos novos aportes referentes ao mês de
novembro/2016 - Os membros do Comitê, acatando as orientações da assessoria
técnica da UGP/BB e da Mais Valia, concordaram em alocar os novos aportes nos
seguintes Fundos: IRF-M1, IRFM, IMA-B e RF IDKA 21, por serem títulos públicos
federais de curto prazo, de pouca volatilidade e de menor risco de mercado e com boa
liquidez. Nesse ponto é o que ficou decidido.

O presidente do Instituto Homero Grec ressaltou a necessidade de
elaboração da Política de Investimentos para o ano de 2017 e agendamento da reunião
com o CONAD para análise e aprovação, requereu que fosse concluída ainda esse ano
para publicação no site do Ministério da Previdência.

É o que importa relatar, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião às 10h30min. E, eu Luciana Adorno lavrei a presente ata, que vai por mim e
pelos demais membros assinada.

V. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO, POR
SOLICITAÇÃO DO PRESIDENTE:

a) Publicar esta ata e a Tabela de Investimentos, referente ao mês de
novembro/2016 na página do Instituto;

b) Submeter a ata e a tabela para análise e aprovação da CCI;



c) Agendar reunião com o CONAD para apresentação, discussão e aprovação da
Política de Investimentos 2017 e prest -o de cont ferente ao ano de 2016.

~
Luciana Soares Adorno

Secretária e membro
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