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da Presidência do
r - Centro - Tel.: (84)

I. DATA, HORA E LOCAL:

1 - Maria Hêlê "

2 - Zélia Apare e Alb""quetqueCabral Dlr
3 - Luciana Adorno - Assessora Juridica
4 - Josealdo Hortêncio de Oliveira - Contador

11I.PAUTA:
-

1° ponto: Rentabilidade dos Fundos de Investimento referente ao ano de 2013
(FUNFIPRE e FUNCAPRE);
2° ponto: Discussão acerca da elaboração da Minuta da Política de Investimentos 2014
do NA T ALPREV;

3° ponto: Alerta do representante do Banco do Brasil;
4° ponto: Discussão acerca das inovações trazidas pela Portaria nO065 MPS de 26 de
fevereiro de 2014 aos investimentos em Fundos realizados pelos RPPS.
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IV. ASSUNTOS TRATADOS:

A reunião foi presidida pela Presidente do NATALPREV, Maria Helena, a qual
dando abertura a presente sessão, e após saudar os demais membros presentes,
lembrou que o ponto mais importante da reunião de hoje era a análise, discussão e
conclusão da elaboração da Minuta da Política de Investimentos do NATALPREV, a ser
submetida à aprovação pelo CONAD em sua próxima reunião, marcada para o dia 12-
03-2014, às 14 horas na sala de reuniões da SEGELM, terceiro andar.

Em relação ao 1° ponto da pauta - Rentabilidade dos Fundos de Investimentos
referente ao ano calendário de 2013 (FUNFIPRE e FUNCAPRE) foi apresentada pela
Diretora do Departamento de Gestão Financeira - DEGEFI, a Sr.8 Zélia Cabral, uma
planilha com os rendimentos de ambos os Fundos, vejamos:

-FUNFIPRE (Fundo Financeiro) - obteve um rendimento final,
exercício de 201;~!, rcentual d

-FUNCAPR
negativos. no
econômica do ano

A diretora, dando contl
quase recuperadas, uma vez que os
mais de 4 milhões somente
previsão dos especialistas é
final do corrente ano. .

Dando con~inuidade; pa
Minuta da Politica de Investi
analisados todos os pontos
propostas na primeira Reunião
elaboração da minuta, a qu
CONAD, em sua próxima r~un'

ao

essas perdas já foram
entos nos IMA-B já renderam

e fevereiro de 2014. E a
2013 seja revertido até o

2° ponto - elaboração da
Novamente discutidos e
das algumas alterações
s membros, concluíram a

~pálise e aprovação pelo

Quanto ao 3° ponto - Alerta do re resentante do Banco do Brasil acerca de
eventual descumprimento d o entre a Prefeitura de
Natal e o Banco financeiros, foi
esclarecido idica, que
esse alerta contrato firm e o Banco do
Brasil, não a recursos da previdência parte servidor, a somente,
os recursos prios da Prefeitura. Ponto esse que já fora discutido pelo C D, e que
possibilitou a diversificação dos investimentos junto à Caixa Econômica Federal.
Sendo, mais uma vez lembrado pela Diretora do DEGEFI que, a diversificação reduz os
riscos em matéria de investimentos.

Em relação ao 4° e último ponto da pauta: inovações trazidas pela Portaria nO
065 MPS de 26 de fevereiro de 2014 aos investimentos em Fundos realizados pelos
RPPS, principalmente quanto à obrigatoriedade, a partir da entrada em vigor da
referida portaria, desses Fundos serem Marcados a Mercado (MaM) ficou decidido que,
a partir de então, não mais serão feitos investimentos com a marcação na curva de
juros. E que, os três investimentos marcados na curva de juros já feitos junto à CEF e
ao BB, serão mantidos até o término de seus prazos uma vez que observaram à
legislação vigente à época em que foram fechados.
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Encerrando a reunião, a Presidente solicitou a presença dos membros desse
Comitê na reunião do CONAD, que se realizará na próxima quarta-feira dia 12/03/2014,
às 14 hs, no 3° andar da SEGELM. Justificando que a presença dos membros é
necessária para sanar eventuais dúvidas acerca da Política de Investimentos.

É o que importa relatar. Nada mais havendo a ser tratado, às 15:00 hs, a
Presidente do Comitê de Investimentos deu por encerrada a sessão, e eu, Luciana
SoaresAdorno, lavrei a presenteata, que será assinada por todos os membros.

V. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PARA AS PRÓXIMAS REUNIOeS:

a) Encaminhar a
CONAD;
b) Confirmar a
c) O membr
investimentos r
página virtual do NATA

pelo

NAD;
resumida dos

a mensalmente na
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