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ATA SUMÁRIA

t.

A 328 R~UNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIME~TOS DO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO
NATAL- NATA PREV.

I

I. DATA, HORA
f LOCAL:

Re~nião ocorrida em 08 de setembro de 2016, às 09h30min, na sala da
Presidência do IATA~PREV.

11.MEMBROS PfRTICIPANTES:

1 - Homero Gre

~

Cruz Sã - Presidente do Instituto;
2 - Zélia Apareci a Rodrigues de Albuquerque Cabral- Diretora do DEGEFI;
3 - Luciana Soar s Adorno - Assessora Jurídica;
4 - Josealdo Ho êncio de Oliveira - Contador.

11I.PAUTA:

Po tos tratados na reunião do dia:

1o ~onto: Avaliação dos resultados obtidos com os investimentos no mês
de agosto/2016;

1

20 onto: Aplicações dos novos aportes do FUNCAPRE referente ao mês
de agosto/2016;

30

~

ponto: Vencimento do Fundo IPCA-I, em 02/09/2016, recurso
temporariament alocado no IRFM e análise acerca da alocação sugerida pelo gerente
de relacionamen os no Fundo FIC FI.

IV. ASSUNTOS RATADOS:

Inci ndo a reunião, passou-se a análise do primeiro ponto da pauta _

"Avaliação dos esultados obtidos com os investimentos no mês de agosto/2016".
Analisando o R latório mensal constata-se que no mês de agosto/2016 todos os
investimentos do Instituto obtiveram resultados positivos. Até mesmo o Fundo Perfil (BB
Recebível), apre entou resultado positivo no mês. Em sua totalidade os investimentos



i
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do Instttuto obJveram resultados positivos no mês de agosto. O relatório mensal,
elaborado pelo ~embro Josealdo, seguirá em apenso à presente ata.

2° onto: "Aplicações dos novos aportes do FUNCAPRE referente ao mês
de agosto/2016 "- Quanto aos novos aportes do FUNCAPRE, seguindo as diretrizes da
UGP/BB, os m mbros desse Comitê deliberaram pela aplicação no Fundo IMA-B 5 e
IRFM, na propo ção de 50% em cada fundo, na mesma linha do mês anterior, haja vista
que o cenário e onômico-financeiro permanece o mesmo.

3° ponto: Vencimento do Fundo IPCA-I, em 02/09/2016, recurso
temporariament alocado no IRFM. Os membros do comitê Deliberaram no sentido de
manter a aplicaeão desse recurso no IRFM. No entanto, a diretora do Financeiro Zélia
Cabral ficou dei consultar a Mais Valia acerca da proposta enviada por e-mail pelo
gerente de relacionamentos do BB de alocação no Fundo FIC FI, a qual será analisada
e discutida para o mês seguinte.

O representante da "Mais Valia" enviou um e-mail sugerindo uma
apresentação oh fine ou por videoconferência para discussão com os membros do
Comitê acerca ~o cenário econômico, político e do mercado financeiro, o que deverá
ser agendado b mais breve possível. Restando tão somente organizar a sala
apropriada e o ~aterial de informática necessário.

É d que importa relatar, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião às 10h45min'i E, eu Luciana Adorno lavrei a presente ata, que vai por mim e
pelos demais membros assinada.

V. PROVIDÊNJAS A SEREM TOMADAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO, POR
SOLICITAÇÃO ~O PRESIDENTE:

a) Publicar ~sta ata e a Tabela de Investimentos, referente ao mês de agosto/2016
na páginal do Instituto;

I

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

"c) Encamin
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t? para aplicação no Fundo
FIC FI, su erida pelo gerente de reJáci0JiÍarn~nto'sdo)3anco do Brasil.
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