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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

ATASUMÁRIA DA 418 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 07 de julho de 2017, às 09h30min, na sala da
PRESIDÊNCIA/NATALPREV.

11.MEMBROS PARTICIPANTES:

1 - Thiago Costa Marreiros - Presidente do Instituto;
2 - Zélia Aparecida Rodrigues de Albuquerque Cabral - Diretora do DEGEFI;
3 - Luciana Soares Adorno - Assessora Jurídica;
4 - Djones Derkyan Teixeira dos Santos - Chefe do Setor de Contabilidade.

11I. PAUTA:

Pontos tratados na reunião do dia:

1° Ponto: Análise de mercado;
2D Ponto: Análise da aplicação dos investimentos do NATALPREV

junho/2017 (Relatório do mês de junho/2017) e aplicação dos novos aportes;
3° ponto: Auditoria do TCE;
4° ponto: Considerações finais.

IV.ASSUNTOS TRATADOS:

Dando início a reunião, o presidente do Instituto Thiago Marreiros, saudou
os membros presentes. Em seguida, do membro Luciana Adorno apresentou seu
Certificado de capacitação CPA-10, devidamente atualizado. Esclarecendo que a
referida Certificação é exigência para a participação e desempenho das atividades do
Comitê de Investimentos, conforme previsão contida no artigo 2° e &>da Portaria MPS
nO519, de 24 de agosto de 2011 - DOU de 25/08/2011. O novo membro, Djones Sant
esclarece que está se preparando para a obtenção da referida certificação, informan
que já tem MBA em gestão financeira da FGV (Fundação Getúlio Vargas).
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1° ponto: Análise de mercado - No ponto, analisando o relatório da nossa
atual assessoria de investimentos "Mais Valia", vislumbramos a necessidade de fazer
pequenos ajustes na Carteira, tendo em vista o cenário econômico e político que se
apresenta. Razão pela qual, a Diretora Zélia Cabral requereu ao Presidente agendasse
uma videoconferência o mais breve possível com a assessoria financeira para
discutirmos as sugestões e apresentá-Ias o mais breve possível para discussão no
comitê.

Por oportuno, passamos a transcrição, em apertada síntese, do relatório
mensal elaborado pela nossa assessoria de investimentos: "Diante dos acontecimentos
políticos recentes, envolvendo o chefe do Poder Executivo brasileiro, notadamente
após o dia 18 de maio de 2017, recomendamos aos nossos clientes e leitores a
manutenção de suas posições de investimentos, logo após esta data, em função das
fortes volatílídades que os ativos, de renda fixa e renda variável, sofreram em seus
respectivos mercados. Entretanto, apesar de ainda não termos um desfecho da crise
política que presenciamos, ela está ditando as volatílídades e expectativas do mercado
financeiro e, diante deste cenário, achamos por bem expor nossa visão e
recomendações para os investimentos do seu RPPS neste "quase final de semestre".
Fundos Referenciados DI - são fundos de investimento em titulos públicos e privados,
com rendimento vinculado ao CDI - Certificado de Depósito Interbancário. Os fundos
DI têm rendimento diário, sempre positivo, e permitem resgates de recursos a qualquer
momento. Ressaltamos que embora suas carteiras contem com diversos ativos
privados, geralmente, estes estão presentes têm baixo percentual dos recursos totais
investidos em cada ativo, mas que representa, nestes percentuais, risco de crédito
(risco de "calote'), que não deve ser desconsiderado e, pelo contrário, deve ser muito
bem analisado diante do baixo crescimento e incertezas presentes no atual cenário
macroeconômico brasileiro. Estes fundos se enquadram no Artigo 70, Inciso IV, alínea
a (Artigo 70, IV, a) da Resolução 3.922/10 e o limite máximo permitido é de 30% do
total do patrimônio líquido de cada RPPS. Sugerimos, neste momento, que os RPPS
mantenham, ou realoquem investimentos existentes, para estes fundos referenciados
DI até o atingimento de percentual entre 25e 28% dos seus recursos totais. Fundos
IRF-M / IRF-M 1 e IRF-M 1+ - Os investimentos pré-fixados são aqueles que tem a
rentabílídade fixada na data da aplicação. A rentabílídade pode ser pré-fixada de duas
formas: quando a taxa de retomo já é definida (ex: 12% ao ano), ou quando o valor do
investimento no vencimento é conhecido".

2<>ponto: Análise da aplicação dos investimentos do NATALPREV
referente ao mês de iunho/2017 e aplicação dos novos aportes - analisando o relatório
mensal de investimentos do Instituto, referente a competência mensal junho/2017,
vislumbramos que os fundos obtiveram retorno positivo médio no período. O
demonstrativo mensal elaborado pelo membro Djones Santos seguirá para publicação
com a ata da presente reunião.

Quanto aos aportes do mês, seguindo a linha já adotada e as orientações
da assessoria de investimentos, os membros do Comitê deliberaram no sentido de
alocar os novos aportes no Fundo IRFM/IRFM-1 BB, onde deverá ser alocado até
100% (cem por cento) dos recursos da Carteira dos recebíveis do período a que refere,
até nova deliberação deste Comitê, mantendo a linha conservadora da Carteira do
NATALPREV.

3° ponto: Auditoria do Tribunal de Contas do Estado. O presidente
esclareceu que, o Instituto está diligenciando no sentido de atender as solicitações do
TCE, bem como sanar toda e qualquer irregularidade que eventualmente venha a se
apontada. Esclareceu também que, o ressarcimento do empréstimo reali~
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PMN (da parcela repassada antes da suspensão da lei), na linha do acordado, vem
sendo restituído aos cofres do Instituto regularmente.

4° ponto: Considerações finais: A Diretora Financeira Zélia Cabral solicitou
fosse agendado para o mês de julho/2017 uma videoconferência com a Mais Valia
investimentos, com o intuito de discutirmos as realocações sugeridas.

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 junho/2017
na página do Instituto;

b) Submeter a ata e a tabela para análise e aprovação da CCI.

Thiago osta Marreiros
Preside e do NATALPREV

~ch2>
Luc,ana Soares Adorno

Secretária e membro
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