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Reunião oe
Presidência do NATALPR

orno

Albuquerque C
Jurídica;

- Assessora

o Hortêncio de Oliveira - Contadoro

m. PAUTA:
Pontos abordados na reunião:
{O

ponto:

Análise

do cenário

econômico

atual

(m!cro~ m@iC["~~ ~~r@é1ri1lJ

RPPS);
;20 ponto: Avaliação dos resultados
obtidos com os investimento~
!1\~r'f!ã~
de julho 2015 e expectativas
futuras;
3° ponto: Discussão acerca da proposta de reaiocação sugêrijd@ p@!~
SS para a Carteira de Investimentos
do NATAlPREV &10$seguh'~te~
RF TF VII; SS RF TPF IX e SS Recebíveis Imobiliários
Fundo d~ !n'lf~§~im~imtt;.
Imobiliário - F!~;

.

4° ponto - Assuntos discutidos na áudio conferência realizada no Banco dD
Br~sil di~ 29/07/2015 (realocação, novos apartes, dentre outros).

saudações de praxe, dando início à reunião, o Presidente do
Homem Grec, resumiu a reunião com a Unidade Gestora
Previdenciária - UGP/BB, ocorrida no dia 29/07/2015, às 15:00hs. Esdareceu que tais
reuniões serão mensais, fixou a úitima quinta-feira do mês para a sua realizaçáo,
instituto,

Senhor

Ato contínuo, por estarem interligados, passou-se a debater o i o
e o 20
ponto da pauta conjuntamente Análise do cenário econômico atual (miero, macro
e
~

cenário RPPS) e avaliação dos resultados obtidos com os investimentos no mês de
luino 2015 e exp ctatívas futuras. Na reunião ocorrida com a UGP roi feito um r tório
.
.
da conjuntura eco
repassado a todos os membros via e-mai!.
essa
segundo os
insegurança no
enc)o
o!ticultar o atingi
.

2015, devido a

ano
PPS não

.

atingirão sua meta (!PCA +-6%
em vista o seu perfil cons8Nador
Pres~dente esclareceu que as expectativas sã

que não deve ser feita análise S
&v'oíuçãodos !nvestimentos '

nciará muito, tendo
iatilidaae da Carteira. O
-o para o oróximo ano, e

m de lonÇ.1Qprazo da

membros do Com"
UGP/BB, concorçiaram em ma
públicos federais de curto
mercado e de liquidez,
A planilha de investi

3° e 4° ponto - Assuntos disc
ganco ,do Brasil com a equipe técnica
'Baloeação sugerida pela UGP 88 par?
nos seguintes Fundos: BB RF TF VII;
\::':undo de Investimento

!mobiliário -

foi deliberado pela realocação d
iongo prazo, para os 'fun,dospropostos, títulos
:T~8rH}r

risco de vOlatiiidade,

da assessoria técnica
o IRF-Mi, por serern
e baixfssimo risco de

io conferência realizada no
/07/2015 e da proposta de
timentos do NATALPREV
Recebíveis Imobiliários
~

s dos especialistas

da

do iRF-M, títulO público
artos de curto e médio prazo, com

A diretOra financeira esclareceu que essa realoeação observa os limites
Resolução CMN nO3,922/2010, da Polftica de Investimentos do NATALPREV, i)8n1
como vai de encontro às sugestões da ANBHV1A e demais especialistas do ramo
.;'inance:ro. Ainda, estão em sintonia com a realidade econômica e compatíveis com o
cenário econômico traçado.

Nada mais havendo a ser tratado, às 15:50hs encerrou-se a reunião. E,
9 U Luciana Adorno iavrei a presente ata, que vai por mim e pelos demais membros , ;

assinada.
.
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PROVIDÊNCIAS
A SEREM TOMADAS
~OLlCITAÇÃO
DO PRES!DENTE:

PARA A PRÓXIMA

REUNIÃO~

POR

a) Agendar com o pessoal da UGP/BB as reuniões mensais para toda Quinta-feira
do mês;
b) Publicar esta ata e a Tabela de Investimentos referente ao mês de julho/2015 na
página do Instituto.

Secretária e membro

