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I. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião ocorrida em 22 de fevereiro de 2017, às 13h20min, 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 janeiro/2017;
2° ponto: Aplicação dos novos aportes referentes ao mês de
fevereiro/2017;
3° ponto: Reunião com a equipe da UGP/BB;

IV. ASSUNTOS

TRATADOS:

O Presidente, iniciou a reunião apresentando o resumo da reunião
ocorrida na UGP/BB acerca do atingimento da meta atuaria I pelo Instituto, referente ao
ano de 2016, esclareceu que as carteiras obtiveram resultados positivos, quase todas
acima da meta atuarial (lPCA + 6° ao ano), o que pode ser corroborado pela análise do
relatório disponibilizado junto com a presente pauta.
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Relatório mensal constatou-se que no mês de janeiro/2017 todos os investimentos do
Instituto obtiveram resultados positivos. Não foram sugeridas modificação naS
alocações com relação à carteira. Analisando o relatório do mês constatou-se que

todos os fundos obtiveram resultados positivos, atingindo a meta atuarial IPCA +

6%

aa. O relatório mensal, elaborado pelo membro Josealdo, será publicado no site

2° ponto: Aplicação dos novos aportes referentes ao mês de
fevereiro/2017 - Os membros do Comitê, acatando as orientações da assessoria
técnica da UGP/BB, concordaram em alocar os novos aportes no Fundo IRFM,título
público federal de curto prazo, pouco volátil,de baixo risco de mercado e alta liquidez.
Mantida a linha conservadora dos meses anteriores.
3° ponto: Reunião com a equipe da UGP/BB: 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". Na
reunião ocorrida por videoconferência no BB com a equipe financeira da UGP, dentre
outros assuntos, foi sugerido que os novos aportes sejam realizados em fundos
públicos IRFM. Eventual necessidade de proceder-se a correções de rumo da Carteira
serão analisadas e discutidas pela equipe com os membros do comitê. A carteira do
NATALPREVencontra-se protegida nesse momento de incertezas.
Ao final, o presidente solicitou ao membro Josealdo que repensasse sua
Comitê, lhe sugerindo que buscasse cursos de capacitação
e

saída do
aperfeiçoamento.

É o que importa relatar, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião às 14h30min. E, eu Luciana Adorno lavrei a presente ata, que vai por mim e
pelos demais membros assinada.
V. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS
SOLICITAÇÃO DO PRESIDENTE:

PARA A PRÓXIMA REUNIÃO,

a) Publicar esta ata e a Tabela de Inv
na página do Instituto;
b) Submeter a ata e a tabela p
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