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NATAL

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 368 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 19 de ianeiro de 2017, às 12hOOmin, na sala da
AJUR/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: Avaliação dos resultados obtidos com os investimentos no mês
de dezembro/2016;

2° ponto: Análise quanto ao atingimento da meta atuarial referente ao ano
de 2016;

3° ponto: Aplicação dos novos aportes referentes ao mês de janeiro/2017;

IV.ASSUNTOS TRATADOS:

Inciando a reunião, passou-se a análise do primeiro ponto da pauta -
"Avaliação dos resultados obtidos com os investimentos no mês de dezembro/2016".
Analisando o Relatório mensal constata-se que no mês de dezembro/2016 todos os
investimentos do Instituto obtiveram resultados positivos. Na próxima reunião com a
UGP/BB será solicitado sugestões de alocações para o ano e discussão acerca da
necessidade de proceder-se a ajustes na Carteira. O relatório mensal, elaborado pelo
membro Josealdo, será publicado no site.



2° ponto: Atingimento da meta atuarial referente ao ano de 2016 - Após
minuciosa análise 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 e do Fundo Perfil, o que pode ser corroborado pela
análise do relatório disponibilizadojunto com a presente pauta na página do instituto.
Quanto a esses dois fundos decidiram os membros que será feita uma consulta
específica à UG/BB, reunião a ser previamenteagendada.

3° ponto:Aplicação dos novos aportes referentesao mês de janeiro/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 IDKA, por serem títulos públicos federais de curto prazo, de pouca
volatilidade e de menor risco de mercado e com boa liquidez. Mantida a linha
conservadora dos meses anteriores.

A diretora financeira Zélia Cabral, discorreu acerca da apresentação da
política de investimentos ao CONAD, da sua aprovação e envio ao MPS, esclarecendo
que foram observados os prazos e exigências legais. Restando tão somente a
ratificação do MPS, o que deverá ocorrer até o mês de abri1/2017. O membro Josealdo
informou aos demais membros que, por razões pessoais, não mais poderá participar
como membro desse Comitê, solicitando sua substituição o mais breve possível. E, ao
final da reunião recebemos a vista da nova equipe BB Setor Público.

É o que importa relatar, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião às 13h10min. 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
dezembro/2016 na página do Instituto;

b) Submeter a ata e a tabela para análise e aprovação da CCI;
c) Agendar videoconferência com a equipe UGP/BB.

Homero Grec Cruz Sã
Presidente do NATALPREV

Zélia Aparecida R~d~~al
Diretora do Departamento Financeiro

~
Luciana Soares Adorno

Secretária e membro
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