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rREFEITVRA DO

NATAL
A NOSSA CIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NA TAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NATAL -NATALPREV

ASSESSORIA JURIDICA

ATA DA 128 REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNiCíPIO DE

NATAL - CONAD

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, às 15h, na sala de

reuniões da Secretaria de Administração, sito à Rua Santo Antônio, 665, Cidade Alta,

nesta Capital, foi realizada a chamada para a reunião, presentes: o Presidente do

CONAD, membro nato, o Sr. FÁBIO SARINHO PAIVA; a Secretária Geral do CONAD,

membro nato, a Sra. MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO e seu suplente o Sr.

ALíSIO SENA Ü>EOLIVEIRA; o Conselheiro Titular indicado pelo SINSENAT, o Sr.

MANOEL RONAL~O DANTAS; o Conselheiro Titular indicado pela CMN, o Sr.

WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA e seu suplente, o Sr. RODRIGO EMANUEL DE

ARAÚJO DANT AS. Presentes, ainda, na qualidade de convidadas, as integrantes do

Comitê de Investimentos do NATALPREV, as Sra. ZÉLIA APARECIDA RODRIGUES

DE ALBUQUERQUE CABRAL e a Sra. LUCIANA SOARES ADORNO. Inicialmente,

verificada a existência de quórum, o Presidente do CONAD convocou a mim, FELlPE

BRUNO DANTAS DE MACEDO, para atuar como Secretário ad hoc, que procedi à

leitura da ata da sessão anterior. Em seguida, as representantes do Comitê de

Investimentos do NATALPREV passaram a expor ao Conselho sobre a política de

investimentos do Instituto de Previdência, para o ano de 2015, enfatizando o

cumprimento da' meta atuarial do exercício 2014, ainda no mês de setembro.

Destacaram, também, a assessoria da Unidade de Gestão Previdenciária - UGP, dO
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Brasil, que tem prestado suporte no delineamento e seguranda da política de

investimentos do NATALPREV. Após, a Secretária Geral do CONAD, sugeriu que,

todos os Conselheiros realizassem o curso para obtenção do CPA-10, diante da

necessidade de conhecimento sobre investimentos e os cenários econômicos, tendo o

Presidente do CONAD solicitado o levantamento dos custos e da estrutura para

realização do curso. Ato Contínuo, o Presidente solicitou a reiteração dMio ao

SINSENAT, para que o referido Sindicato indique, com a maior brevidade p'ç>sslvel,o



seu representante para integrar o Conselho Fiscal do NATALPREV, ante a urgência de

sua constituição. Em seguida, os Conselheiros passaram a deliberar sobre a política

de investimentos, aprovando-a à unanimidade. A Secretária Geral do CONAD solicitou

aos demais Conselheiros a elaboração de um plano estratégico para o exercício 2015,

no qual constem as metas e objetivos para o próximo ano, solicitando sua

apresentação na próxima reunião do Conselho de Administração. Em seguida, o

Presidente do CONAD solicitou a elaboração do quadro de necessidades de

servidores no NATALPREV, diante da possibilidade de realização de concurso público

no ano de 2015, destacando a urgência no atendimento da solicitação. Por fim, foi

definido o dia 28 de janeiro de 2015, às 15h, para a realização da próxima reunião do

CONAD. Não havendo mais nada a tratar, eu, Felipe Bruno Dantas de Macedo,

secretário ad hoc para a presente sessão, lavrei a presente ata, que será assinada por

mim, pelo Presidente e pela Secretária Geral do CONAD, e pelos demais Conselheiros

aqui presentes.

Fábio Sarinho Paiva

/

Pinheiro

ral

Rodrigo Emanu I de Araújo Cantas

Cons I irfruPlente

Felipe Brun a\j(;s de Macedo

Se etário ad hoc
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