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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
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 388 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 29 de março de 2017, às 10hOOmin, na sala da
AJUR/NATALPREV.

11.MEMBROS PARTICIPANTES:

1 - Thiago Costa Marreiros - Presidente do Instituto em substituição legal;
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 fevereiro/2017;

2° ponto: Aplicação dos novos aportes referentes ao mês de março/2017;
3° ponto: Reunião com representantes do Banco Santander.

IV. ASSUNTOS TRATADOS:

1° ponto: Avaliação dos resultados obtidos com os investimentos no mês
de fevereiro/2017; passou-se a análise do primeiro ponto da pauta - "Avaliação dos
resultados obtidos com os investimentos no mês de fevereiro/2017". Analisando o
Relatório mensal constatou-se que no mês de fevereiro/2017 todos os investimentos do
Instituto obtiveram resultados positivos. Não foram sugeridas modificação na
alocações com relação à carteira. Analisando o relatório do mês constatou-se q



2° ponto: Aplicação dos novos aportes referentes ao mês de março/2017 -
Os membros do Comitê, seguindo a mesma linha dos meses anteriores, de acordo com
as orientações da assessoria técnica da UGP/BB, concordaram em alocar os novos
aportes no Fundo IRFM/IRFM-1,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 os representantes do Banco Santander: os
representantes do Banco apresentaram aos membros Zélia Cabral e Luciana Adorno
produtos financeiros disponíveis para o seguimento RPPS. Se disponibilizaram para
esclarecimentos suplementares.

Foi levado ao Comitê questionamentos do Banco do Brasil sobre a
necessidade de alterar o regulamento do Fundo RF Fluxo, se adequando a nova
resolução da ANBIMA,o que foi aprovado pelos membros, haja vista tratar-se de
adequação obrigatória.

A Diretora Financeira Zélia Cabral solicitará para o mês de abril/2017
videoconferência com a equipe UGP/BB.

O membro Josealdo não participou da reunião, mas elaborou o relatório e
nos entregou dentro do prazo, razão pela qual assina a presente ata.

É o que importa relatar, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião às 11h30min. 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 março/2017
na página do Instituto;

b) Submeter a ata e a tabela para anális
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