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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 JENEIRO DE 2014, PUBLICADO NO DOM EM 23 DE JANEIRO DE 2014

Rua Santo Antonio, 665 -Centro CEP 59.025-520 Natal /RN

ATA SUMÁRIA DA 38 REUNIÃO ORDINÁRIA.DO.COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ..OCIAI.. .DOS SERVIDORES DO MUNiCíPIO DO
NATAL- NATALPREV

I. DATA, HORA E LOCAL:

Em 02 de abril de 2014, às 09 h.,r"tQGabinete da Presidência do NATALPREV,
situado na Rua Santo Antônig,45455i--1°Andar - Centro - Te!.: (84) 32325023 _
Natal/RN.

11.MEMBROS PARTICIPANTES:

1 - Maria Helena [)uafitePir'll'1'inl Presidente do Instituto;
2 - Zélia Apareçi~iâRodrigUes de Albuquerque Cabral- Diretora doDEGEFJ;
3 - Luciana Sôares Adorno - Assessora Jurídica
4 - Josealdo Hortêncio de Oliveira - Contador

11I. PAUTA:

1° ponto: Apresentação dos saldos dos investimentos realizados na Caixa Econômica
Federal (CEF);
2° ponto: Apresentação e assinatura do extrato da Política de Investimentos _ versão aser homologada pelo Ministério da Previdência;
3° ponto: Discussão acerca da necessidade de capacitação continuada dos membros
do Comitê.



FUNDO DE INVESTIMENTO.. i
SALDO (31/03/2014)

CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICo.SRF R$ 687.213,85
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO. PRAZO. R$ 3.946.168,56
CAIXA FI BRASIL 20118 I TP RF R$ 1.262.516,28

IV. ASSUNTOS TRATADOS:

Presentes todos os membros, dando abertura à sessão, a Presidente do
NATALPREV, Maria Helena, iniciou por relembrar que a Política de Investimentos fora
aprovada pelo Conselho de Administração na última reunião, o que ficou consignado
na ata do dia. Faltando apenas colher o visto de todos os seus membros na Minuta
para fins de publicação na home page do Instituto.

Em relação ao 1° ponto da pauta - Apresentação dos saldos dos investimentos
realizados na Caixa Econômica Federal - foi apresentada pela Diretora do
Departamento de Gestão Financeira - DEGEFI, a Sr.a Zélia Cabral, uma planilha
detalhada das três aplicaçõesfeitas nesse banco, cujo resumosegue abaixo:

Zélia Cabral explicou.. que o~. investimentos na CEF têm apresentado a
rentabilidade esperada até o preeern ento. E que, como os demais investimentos
do NATALPREV, s;ão fundOs_baIXo risco, alocados no art. 7°, inciso IV da
Resolução.

Ato contínuo passou-eei ssão acerCil do 2° ponto - Apresentação e
assinatura do extrato da Poli nvestimentos - versão a ser homologada pelo
Ministério da Previidência. momentO..io membro Josealdo ressaltou a
necessidade de obs€!rvar, em o ovos investimentos, os limites de aplicação
previstos na Resolução do C o rio iNacionalnO 3.922/2010, uma vez que,
no segmento Renda Fica Refere:ACia (art. 7°,'V), (). Instituto está bem próximo de
atingir o limite. Ao que foi imediatamente esclarecido pela Diretora do Departamento
Financeiro que se isso ocorrer' éiptiCilrnovas estratégias de alocações de recursos
para regularizar a situação. ais...peto contínuo acompanhamento e controle do
Ministério da Previdênciéi serfarnosaieritados para. regularizarmos a situação. Ressaltou
que, atualmente,>a do...meses tem que enviar relatórios minuciosos dos
investimentos éJo:i""p~):,.que antes era feito a cada semestre.

Quanto ao 3° e último ponto da pauta: discussão acerca da necessidade de
capacitação dos membros do Comitê - a Presidente solicitou ao membro Josealdo que
fizesse o mais breve possível a prova de capacitação para obtenção da Certificação
CPA 10 ANBIMA. O que de pronto foi aceito por este, esclarecendo que, no fim do mês
de maio realizará a prova para a qual vem se preparando a um bom tempo. Discutiu-se
também acerca da necessidade de capacitação contínua de todos os membros do
Comitê.

Ao final, a Diretora do Departamento Financeiro ressaltou que a Política de
Investimentos, mesmo aprovada, poderá ser alterada acaso se faça necessário, desde
que previamente aprovada pelo Conselho de Administração (CONAD) e observadas às
disposições da Resolução 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional.
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Nada mais h.:lvendo a ser tratado, às 10h30min, a Presidente do Comitê de
Investimentos deu por encerrada a sessão, e eu, Luciana Soares Adorno, lavrei a
presente ata, que será assinada por mim e pelos demais membros.

V. PROVIDÊNCIAS .A SEREM TOMADAS PARA AS PRÓXIMAS REUNiÕES:

a) Encaminhar a Minuta da Política de Investimentos para colher o visto dos membros
do CONAD e solicitar ao secretário do Conselho a minuta da reunião na qual fora
aprovada;
b) requerer uma nova reunião com o representante do Banco do Brasil para tratar
acerca de assuntos relacionados aos investimentos do NATALPREV;
c) enviar ao CADPREV o extrato da Política de Investimentos para ser homologada
pelo Ministério da Pn:!vidência.
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President

a oeres Adomo
Secretária
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