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ATASUMÁRIA DA 40. 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 31
PRESID~NCIAlNATALPREV.
11.MEMBROS

de

Maio

de

2017,

às

14h35min,

na

sala

da

PARTICIPANTES:

1 - Thiago Costa Marreiros - Presidentedo Instituto;

- Zélia Aparecida Rodrigues de Albuquerque Cabral - Diretora do DEGEFI;
3 - Luciana Soares Adorno - Assessora Jurídica; - (Ausente justificadamente

2

por força de férias

regulamentares)
4 - Djones Derkyan Teixeira dos Santos - Chefe do Setor de Contabilidade.
11I.PAUTA:

Pontos tratados na reunião do dia:
10 Ponto: Ratificação da decisão proferida por este comitê de investimento na
reunião extraordinária o(~orridano dia 10 de maio de 2017.
2° Ponto: Analise dos investimentos analisados ao longo do mês de abril/2017;
3° ponto: Visita da equipe da Lema
40 ponto: Considerações finais.

-

Economia e finanças;

IV. ASSUNTOS TRATADOS:
Dando início a reunião, o presidente do Instituto Thiago Marreiros,
saudou aos demais membros presentes, fez as apresentações de praxe e reiterou, antes da
abertura dos trabalhos, 1:1necessidade de todos os membros deste comitê, inclusive ele próprio,
providenciar, com a maior brevidade possível, a certificação da gestão plena de regime próprio
de previdência, trazendo a informação de que a certificação em questão que não necessita,
obrigatoriamente,

ser aquela denominada CPA-10, podendo também ser a denominada a

CGRPPS a qual ele indica como a mais interessante para o momento dada a urgência
necessária.
Em seguida, ainda antes de iniciar os trabalhos referentes a ordem do dia, a
membro Zélia Aparecida pediu a palavra para fins de esclarecimento
Demonstrativos

Previdenciários

de Investimentos

e Repasses,

sobre os DIPR

informa

que devido

a

inconsistência

no sistema CADPREV-SPS,

os citados demonstrativos

ainda não estão

disponíveis para assinaturas das declarações de veracidade.
1° ponto: A Ratificação da decisão proferida Dor este comitê de investimento na
reunião extraordinária ocorrida no dia 10 de maio de 2017 - Considerando que este Comitê se
reuniu de forma extraordinária para decidir acerca da ratificação e aprovação da planilha de
atualização, elaborada em mesma data pelo Departamento de Gestão Financeira e Atuária
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN), a fim de que tal
procedimento passe a ser adotado como requisito necessário para se proceder à devolução
das próximas 07 (sete) parcelas, conforme determinado pela supracitada Decisão da Corte de
Contas, dado que tem influência direta na política de investimentos desse Instituto, porquanto
tenha ficado estabelecido: "Os responsáveis devem, ainda, proceder à devida correção do valor a ser
devolvido, observando, para tanto, os índices de atualização monetária e de taxa de juros que estão
sendo aplicados aos recursos que continuam afazer parte do FUNCAPRE'.
2° ponto: Analise dos investimentos realizados ao longo do mês de abriV2017Considerando que não foi providenciado, em tempo hábil, para realização desta 408 REUNIÃO
ORDINÁRIA DO COMIT~ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVID~NCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES

DO MUNIC(PIO DO NATAL - NATALPREV, o relatório mensal de

investimentos deste INSTITUTO, referente a competência mensal ABRIL/2017 fica prejudicada
analise dos extratos da carteira de investimentos todavia a membro Zélia Aparecida confirma
que todos os investimentos do NATALPREV, relativos ao FUNCAPRE bem como à TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO foram efetuados junto ao Fundo IRFM/IRFM-1, respeitando assim a politica
de investimentos anteriormente definida dado que o referido fundo configura-se como um fundo
de investimento composto por títulos públicos federais de curto prazo, pouco volátil, de baixo
risco de mercado e alta liquidez.
Diante do exposto, os membros do Comitê deliberaram em alocar os novos
aportes no mesmo fundo supracitado, Fundo IRFM/IRFM-1, do BANCO DO BRASIL, onde
devera ser alocado até 100% (cem por cento) dos recursos da Carteira dos recebíveis do mês
de MA10/2017 e de JUNHO/2017, até nova deliberação deste COMIT~, acerca do presente
assunto, a fim de manter a linha conservadora da Carteira do NATALPREV.
A membro Zélia Cabral frisou, novamente, a necessidade de organizarmos uma
visita à "Mais Valia Assessoria", bem como a realização de um curso de capacitação para todos
os membros,

tendo o presitende

Thiago

Marreios

nesse ponto a visita da empresa

Lema -

Economia e Finanças a qual poderá vir a substituir a mais valia assessoria, razão pela qual fica
postergada a decisão sobre a sugestão da realização da visita à "Mais Valia Assessoria", be

como a realização de um curso da capacitação.
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Por fim ficou decidido que o relatório mensal de investimentos deste INSTITUTO,
a partir do corrente mês MAl 0/20 17, será elaborado pelo membro Djones Santos, o qual se
comprometeu a criar nova janela, incluindo no relatório o comparativo do mês anterior e o atual,
ficando a seu cargo também, a elaboração do relatório do mês de abril cuja confecção não foi
concluída pelo membro anteriormente designado.
3° ponto: O presidente Thiago Marreiros e a membro Zélia Cabral receberam a
visita da equipe Lema - Economia e Finanças onde fora apresentado o sistema de gestão de
investimento utilizado por eles e reiteraram o convite para o evento a ser realizado pela
empresa no dia 02 de junho de 2017 no município de São Gonçalo do Amarante. O presidente
indicou a participação dos membros Djones Santos e Zélia Cabra!.
4° ponto: Considerações

finais: Tendo em vista a mudança no cenário

econômico devido à queda nos índices de inflação, e, consequentemente, redução da taxa
SELlC, os membros do comitê, reiteraram a necessidade de agendar

reunião com a

DIGOV/BB, atual responsável pela análise dos investimentos, para discutirmos acerca da
necessidade de realocação dos recursos da Carteira para os próximos meses.
A Diretora Financeira Zélia Cabral se encarregou de solicitar para o mês de
maio/2017 uma reunião com a DIGOV/BB.
É o que importa relatar, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião
às 11h50min. 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 Investimentos, referente ao mês de maio/2017 na página
do Instituto;
b) Submeter a ata e a tabela para análise

Zélia Aparecida R. de Albuq

f'í e Cabral

Diretora do DepartamentoFinanceiro
Luciana Soares Adorno
Secretária e membro
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