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I. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião ocorrida em 10 de maio de 2016, às 10hOOmin, 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 - Análise dos economistas;
2° ponto: Análise dos investimentos do NATALPREV;
3° ponto: Discussão acerca do cálculo atuarial;
IV. ASSUNTOS TRATADOS:
Presentes todos os membros do Comitê, o presidente, após saudações de
praxe, iniciou a reunião esclarecendo que encaminhou ofício ao Banco do Brasil solicitando
relatórios referentes aos investimentos nos moldes exigidos pelo Tribunal de Contas. Ainda,
que convidará um atuário da UGP/BB para comparecer ao NATALPREV para junto com o Setor
Financeiro (DEGEFI) e o Departamento de Gestão de Benefícios (DEGEB) analisar e apontar
eventuais inconsistências existentes no sistema da Folha de Pagamento.
10 ponto: A Diretora Financeira abordou de forma sucinta questões relativas ao
cenário econômico atual. Ao final concluiu que, que segundo entendimento dos especialistas no
mercado financeiro, a mudança do cenário político será positivo para os investimentos do
NATALPREV.
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2° ponto: Definição das estratégias para as aplicações financeiras no mês de
maio 2016 - os membros do Comitê deliberaram pela aplicação dos aportes do FUNCAPRE
nos fundos IRF-M1 e IMA-B, nos moldes sugeridos pela UGP/BB, observados os limites da
Política de Investimentos e do CMN. Analisando o relatório do mês percebe-se que os
investimentos obtiveram resultados positivos, na mesma linha dos meses anteriores.
o relatório com a avaliação dos resultados obtidos com os investimentos no mês
de maio/2016 segue em anexo para publicação no site do instituto. O presidente solicitou ao
membro Josealdo acrescentasse duas colunas no próximo relatório, fazendo um comparativo
da rentabilidade mensal com o mês anterior.
3° ponto: O presidente solicitou nova reunião com a UGP/BB ainda esse mês,
data a ser confirmada, na qual serão tratados assuntos referentes aos investimentos, novas
sugestões de alocações, cálculo atuarial, dentre outros assuntos relevantes, e todos os
membros do comitê deverão participar. Na ocasião será solicitado a presença de um atuário
para auxiliar na elaboração dos cálculos atuariais do corrente ano, no intuito de corrigir e evitar
inconsistências detectadas nos últimos cálculos. Ainda, requereu que fosse solicitado à
Assessoria Jurídica a elaboração de um projeto de lei aumentando a alíquota patronal em até
2,83%, nos moldes sugeridos pela UGP/BB, após relatório negativo do cálculo atuarial/2015.
À guisa de conclusão, esclareceu que já está em estágio avançado a
contratação da empresa que realizará o censo previdenciário com todos os servidores da PMN,
aposentados e pensionistas, bem como o processo para aquisição de um software com o
módulo folha, o que possibilitará a elaboração com mais exatidão dos próximos cálculos
.
atuariais.
É o que importa relatar, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião
às 11h1Omin. 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 Investi e tos, referente ao mês de abril/2016 na página
do Instituto;
b) Participar da reunião com a UGP/BB.

Luciana Soares Adorno
Secretária e membro

JosealdO;#:~

de Oliveira

