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NATAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NATAL -NATALPREV

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DECRETO N°. 10.183 DE 22 DE JANEIRO 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 178 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNiCíPIO DO
NATAL - NATALPREV.

Reunião ocorrid
Presidência do NATALPREV.

às 09h15min, na sala da

I. DATA,HOR~ E LOCAL:

11.MEMBROS INTEGRANTES:

1 - Homero Gre
2 - Zélia Ap
3 - Luciana So
4 - Josealdo

Cruz
Ro
Ad sessora Jurídica;

ncio de Oliveira - Contador.

11I.PAUTA:

Pontos abordados na reunião:

1° ponto: Análise dos Investimentos do NATALPREV referente ao mês de
maio/2015, e avaliação dos resultados obtidos no período;

2° ponto: Definição das estratégias para o mês de junho/2015;

3° ponto: Exposição da Planilha de investimentos;

~4° ponto: Discussão acerca da oferta de aquisição de cotas da 28 emissão de
cotas do Fundo de Investimento BB Recebiveis Imobiliários -

FI~ . 41/
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IV. ASSUNTOS TRATADOS:

Dando início à reunião, o novo presidente do Instituto, Doutor Homero
Grec Cruz Sá, membro nato deste Comitê, fez as apresentações de praxe, saudou os
demais membros presentes. Ato contínuo apontou a ausência da diretora do
Departamento Financeiro na presente reunião, ao que foi explicado por esta secretária
que a mesma encontra-se no gozo de férias e que embora esteja ausente no momento
da reunião participou dos trabalhos regulares do Comitê no corrente mês, bem como
deixou todas as instruções dos procedimentos a serem adotados durante sua ausência.
Dando continuidade, solicitou esclarecimentos acerca da composição da Carteira de
Investimentos do Instituto, bem como um relatório resumido de todas as aplicações. Ao
que foi de pronto esclarecido que mensalmente é elaborado pelo membro Josealdo,
com base nas planilhas repassadas pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal,
um relatório simplificado, o qual, além de discutido na ata da reunião mensal é
divulgado na página do Instituto no site da Prefeituna de Natal, exigência do Ministério
da Previdência para manutenção do...Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.
Ao analisar o relatório sugeriu que,..par~p$.R~Q?<I~P~.meses, fosse aprimorado com
informações que considera relevanté~;CdrTl<:)eXE!~fi5I<:)citou especificar os percentuais
de rentabilidade de cada fundo, e imp!i~t;iap:QI~<:)t~na de estudos comparativos entre
fundos e instituições. Os procedimêntôsâdminlstrativos acerca do funcionamento,
regulamento, periodicidade Q~ r des do Comitê lhe foram
repassados por esta secretá~!<;1. que já está tomando as
medidas necessáriasr à obtençao como estipulou o prazo de
90 dias para que, tanto el~; ceira obtenham a referida
certificação.

.

No tocante ao '1° onto da lise dos Investimentos do
NATALPREV referente ao mês de maio dos resultados obtidos no
período: o membro Josealdo, analisando elaborada com os informes
repassados pelo BB e CEF, receu maio os investimentos se
mantiveram estáveis, cOm ganh ositiv ser corroborado pela análise
do Relatório mensal a ser divulgado no site. Comprometeu-se, ao elaborar o próximo
relatório mensal, a incluir a' rmaçõ

.
ado pelo presidente se os

investimentos tem i a -o ao ano de 2015,
somente a

.
ão atuarial pela responder a tal

questioname ntou, q elos cálculos referente 014, o Instituto
atingiu sua CA + 6% a.a).

2° pontb: Definição das estratégias para o mês de junho/2015: Os
membros do Comitê deliberam no sentido de ser mantida a estratégia adotada nos
meses anteriores, para realização dos investimentos referentes às novas entradas
(repasses do Funcapre, parte patronal e servidor), que continuarão sendo realizadas no
Fundo IRF-M1 Títulos Públicos, fundo no qual, de acordo com a Resolução 3.292/2010
do CMN e Política de Investimentos do NATALPREV, pode-se investir até 100% (cem
por cento). E, segundo informes de Instituições Especializadas e da própria UGP é um
papel seguro e de menor volatilidade, o que condiz com o atual cenário econômico de
alta da taxa Selic, inflação em patamar elevado e persistente, bem como com a posição
conservadora da Carteira de investimentos do Instituto.

3° ponto: Exposição da Planilha de investimentos mês de maio/2015. O
membro Josealdo apresentou a Planilha detalhada de todos os inve
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Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV

Aplicação dos Recursos Ref. Maio - 2015

DESTINO Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 - CMN
UNCAPRE Art7Q,inmo I, -Ate100 o

FUNCAPRE Art7Q,inciso I,"b"-Até100%
FUNCAPRE Art7Q,inciso I, "b"-Mé 100%

FUNCAPRE Art7Q,inciso I, "b"-Até100%
FUNCAPRE Art7Q,incisol, "b"-Mél00%
FUNCAPRE Art.8Q,inciso VI-Até 5%

FUNCAPRE Artigo7Q-lncisolV -Até 30%
FUNCAPRE Art7Q,inciso VII,"b"-Até5%

FUNCAPRE Art7Q,inciso VII,"b"-Mé5%

FUNCAPRE Artigo7Q-lncisolV -Até 30%
FUNCAPRE Artigo7Q.lnciso IV-Mé 30%
FUNCAPRE Artigo7Q.lnciso IV-Até 30%
FUNCAPRE Artigo7Q-lnciso IV-Mé 30%
FUNCAPRE 7Q-lncisolV -Até 30%
FUNFIPRE Art7Q,inciso I, "b"-Até100%

TXADMIN t\rU~, incj~pI; "b"-Até100%
F "b"-Até100%

I, "b". Até 100%

Fundo de Inl(estimentos

BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TI . PUBUCOS FI

BB PREV. RENDA FIXA IRF-Ml m. PÚBUCOS FIC FI clc 9679-2

BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBUCOS FI

PREVI D. RF IMA-B 5

BB PREV RF IDKA 2

BB RECEBIVEIS IMOBIUÁRIOS

BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI

BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA 111

BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCAI

BB PREVlDENCIÁRIO TP IPCA 111

BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCAIV

CAI XA FI BRASI L TÍTULOS PÚBU COS RF

CAIXA FI BRASILREF. DI LONGO PRAZO

FI BRASIL2018 I TIT. PÚBUCOS RF

BB PREV. RENDA FIXA IRF-Ml TIT. PÚBUCOS FIC FI clc 9680-6

BB PREV. RENDA FIXA I RF-Ml TIT. PÚBUCOS FIC FI clc 9683-0

BB PREV. RENDA FIXA IRF-Ml TIT. PÚBUCOS FICFI CIC 9681-4

BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBUCOS FI C/C 9682-2

Saldo Atual
21.68 .01 ,
44.081.843,49
47.056.879,80
21.725.161,39
32.466.622,19

7.486.180,07
28.695.239,83

4.008.865,60
2.319.820,26
2.085.706,19

16.062.684,95
778.108,27

4.479.186,15
1.403.954,32
4.672.068,47
9.227.593,61
1.810.958,61

73.678,35

8,
17,62%
18,81%

8,69%
12,98%

2,99%
11,47%

1,60%
0,93%
0,83%
6,42%
0,31%
1,79%
0,56%
1,87%
3,69%
0,72%
0,03%

40 ponto: Discu
do Fundo de Investimento B
UGP/BB, os membros do C
áudio-conferência, ocorrida
apresentada a oferta de aqu
após discussao conjunta,
segmento, a Resolução 3.29
cento) do patrimônio. E, con
Instituto já tem investido o p
patrimônio nesse fundo: Tod
dessa carteira, e novas aplicaçõe

'ção de cotas da 23 emissão
. Atendendo à sugestão da
presidente, participaram de
B Centro, na qual Ihes foi
(renda variável), os quais,

.
-Ias, uma vez que nesse
estir apenas 5% (cinco por
o do mês de maio/2015, o
ula nove por cento) do seu
ar uma maior diversificação

correrão em outros fundos.

que no dia
visita com
com esta Insti
membrosd

uta, o presidente informou
XA agendou uma

os investimentos
entes todos os

Nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a presença de todos e às
11h30min deu por encerrada a reunião. E, eu Luciana Adorno lavrei a presente ata que,
vai por mim e pelos membros presentes assinada.

V. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO, POR
SOLICITAÇÃO DO PRESIDENTE:

a) Solicitar à UGP/BB visita da equipe responsável pelo acompanhamento da
Carteira de investimentos e assessoramento do NATALPREV, com explanação
minuciosa ao novo presidente acerca de todos os investimentos, a ser agendada
o mais breve possível;



b) Publicação desta ata e da Tabela de Investimentos referente ao mês de
maio/2015 na página do Instituto.

Zélia Aparecida R. de Albuquerque Cabral
Diretora do Departamento Financeiro

~
Luciana SoaresAdorno

Secretária e mêrnbro
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