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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 318 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 09 de agosto de 2016, às 14hOOmin, 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: Avaliação dos resultados obtidos com os investimentos no mês de julho/2016
e definição das estratégias para o mês de agosto/2016;

2° ponto: Assuntos discutidos na videoconferência ocorrida com a equipe da UGP/BB e
sugestões de alocações para o mês e discussão acerca da necessidade de proceder-
se a ajustes na Carteira.

IV. ASSUNTOS TRATADOS:

Dando início a reunião, o Presidente do Instituto esclareceu que, a partir
deste mês, a pauta da reunião do Comitê e o Relatório Resumido de Investimentos,
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deverá ser submetido à análise e aprovação prévia da Comissão de Controle Interno do
NATALPREV - CCI, antes de publicação no site, por exigência do Tribunal de Contas,
com o que os membros manifestaram concordância.

Em seguida, passou-se a análise do primeiro ponto da pauta - "Avaliação
dos resultados obtidos com os investimentos no mês de julho/2016 e definição das
estratégias para o mês de agosto/2016 e do Relatório de Investimentos referente ao
mês de julho/2016". Analisando o Relatório mensal resumido (em anexo), percebe-se
que os investimentos obtiveram resultados positivos, na mesma linha dos meses
anteriores, o qual seguirá para publicação, com a presente ata, na página do Instituto.
Nota-se que, somente o Fundo Perfil (BB Recebível) tem registrado uma ligeira baixa,
mas segundo a assessoria da UGP devemos aguardar e continuar com as alocações
nesse fundo, que essa baixa deverá se reverter nos meses seguintes. Em sua
totalidade os investimentos do Instituto estão batendo a meta atuarial, que hoje está em
torno de 8,46% (oito pontos quarenta e seis por cento), afirmação que pode ser
corroborada pela análise do relatório mensal.

"Quanto aos novos aportes do FUNCAPRE, os membros desse C9rn~~
deliberaram pela aplicação no Fundo IMA-B 5 e IRFM, na proporção de 50% errtcáda
fundo.

Na linha das orientações da UGP/BB, e em função do cenário econômico,
os membros do Comitê deliberaram no sentido de que se fará novas alocações de
recursos, com resgate do Fundo IPCA (vencimento no dia 16/08/2016) no total de R$
12 milhões, para aplicações na forma seguinte:
1) Fundo IMA-B 5.!...R$ 6 milhões (50%); ,

"2) Fundo IRFM - R$ 6 milhões (50%). .;',
Ressalta'ndo-se que, todas as alocações enquadram-se nos limt\es d~

Resolução nO CMN n° 3.922/10, bem como da Política de Investimentós êr,ó
NATALPR EV.

2° ponto: "Assuntos discutidos na videoconferência ocorrida com a equipe
da UGP/BB e sugestões de alocações para o mês e discussão acerca da necessidaqe
de proceder-se a ajustes na Carteira". Na reunião ocorrida por videoconferênciaf\Ça.J:3,
com a equipe financeira da UGP, dentre outros assuntos, foi sugerido que 0~.!J0"§~. .

aportes sejam realizados em fundos públicos IRFM e IMA-B 5 no mesmo pêrcêntuâ,1
para cada aplicação. No mesmo sentido foi a replicação da cota que se liberará em
16/08/2016. O que foi deliberado e acatado pelos membros do Comitê, conforme já
esclarecido no primeiro ponto em pauta nessa reunião. .

Eventual necessidade de proceder-se a correções de rumo da Carteira
serão analisadas e discutidas pela equipe com os membros do comitê. A carte.irado
NATALPREV encontra-se protegida nesse momento de incertezas.

Ao final, o presidente informou que a contratação de um assessor,
especialista em investimentos financeiros, para auxiliar diretamente os membros do
Comitê, já fora concluída e que já nesse mês os membros contarão com o auxílio
desse profissional.
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É o que importa relatar, nada mais havendo a ser tratado, foi encet{#dá~~'..~,. '.'reunião às 15hOOmin. E, eu Luciana Adorno lavrei a presente ata, que vai por' n,im;é
pelos demais membros assinada.
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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 julho/2016 na
página do Instituto;

b)

Luciana Soares Adorno
Secretária e membro


	page 1
	Titles
	"i 
	PI\f:!fITURA no 
	NATAL 
	i\ NOSSA CIDADE 
	I. DATA, HORA E LOCAL: 
	11. MEMBROS PARTICIPANTES: 
	1 - Homero Grec Cruz Sã - Presidente do Instituto; 
	11I. PAUTA: 
	Pontos tratados na reunião do dia: 
	IV. ASSUNTOS TRATADOS: 
	k9 


	page 2
	Titles
	. , 
	:.\,;;:':'t:"'.).. - 
	J;v 
	W. 
	. ,J' 
	.... 
	":.' 
	.. 
	' 
	"'~''-' . " 


	page 3
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Titles
	. , 
	b) 



