
 

ATA DE REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - 

PREVI-MOSSORÓ 

Às onze horas do dia dezesseis de outubro de 2018, na sala da presidência do 
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró – PREVI 
Mossoró, localizada no 2° andar do prédio da PREVI Mossoró, localizado à Rua 
Felipe Camarão, 2114, Bairro Doze Anos, reuniram-se Arthur Duarte representando 
a Phenom Capital, e Elviro Rebouças, João Gentil de Sousa Neto, Juliel Souza da 
Silva, Eliete Vieira da Silva Martins, Luiz Francelino, Maria José Martins, Francisco 
Ferreira Júnior, Leonardo Honorato e Sergio Oliveira, representando a PREVI-
Mossoró, com o objetivo de analisar a proposta apresentada pelo fundo de 
investimentos Phenom Capital, com objetivo de sanar as pendências existentes 
entre o referido fundo de investimentos para com o Previ. O Senhor Arthur Duarte 
iniciou sua fala expondo a proposta que consiste na realização de uma permuta, na 
qual a Phenom Capital transfere ao Previ-Mossoró o valor de R$ 4.455.168,75 em 
cotas do FIP Fontaine Ville Urbanismo que a Phenom possui em seu nome, e o 
Previ-Mossoró, por sua vez, transfere à Phenom Capital a totalidade das cotas que 
possui no Fundo Imobiliário (anexo proposta). Após muita discussão entre os 
conselheiros, criou-se um impasse acerca da operacionalização da transação, com 
também do prazo de cento e oitenta dias requerido pela Phenom para honrar o 
compromisso. Diante do impasse, foi construída uma proposição consensual de que 
a Phenom Capital apresente uma proposta detalhada para que a LEMA e a Diretoria 
Administrativa do Previ-Mossoró possam analisar e apresentar um parecer 
conclusivo ao Conselho que se posicionará posteriormente. O Senhor Arthur se 
comprometeu a encaminhar no tempo hábil a proposta com todos os detalhes 
operacionais, disse ainda que de agora em diante ele será o responsável pela 
negociação junto ao Previ-Mossoró. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por 
encerrada a reunião, sendo esta Ata assinada e pelos conselheiros presentes. 
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