
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - 

PREVI-MOSSORÓ 

Às nove horas do dia primeiro de novembro 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, estiveram presentes em reunião ordinária, 
os membros do Conselho previdenciário do Previ-Mossoró com o objetivo de 
analisar a proposta apresentada pelo fundo de investimentos Phenom Capital,  
visando sanar as pendências existentes entre o referido fundo de investimentos para 
com o Previ-Mossoró. Esteve presente nesta reunião o Senhor Vitor Leitão 
(Consultor de Valores Mobiliários da LEMA Economia e Finanças - empresa que 
presta consultoria ao Previ-Mossoró). O Senhor Vitor apresentou e detalhou parecer 
acerca da proposta da Phenom Capital, onde o mesmo dividiu a proposta em duas 
partes, sendo a primeira que trata da “permuta de cotas do FII por cotas do FIP 
viável e interessante para a solução do problema que envolve o FII e para efeito de 
reenquadramento da carteira, deixando o Previ de ser cotista do FII e do FIP, ficando 
com cotas apenas do FIM”. Ressaltou que, quando da formalização do acordo, não 
recomenda amarrar valores e sem a totalidade das cotas. A segunda parte da 
proposta que trata do contrato de opção de venda (put) de cotas de fundo de 
investimentos, o parecer é também favorável, mas com ressalvas contidas no 
parecer, sugerindo “que seja feita consulta formal à Phenom Capital, bem como ao 
Banco Modal S.A., respectivamente administrador e custodiante do fundo como 
forma de confirmar a possibilidade de dação em garantia dessas cotas, bem como à 
forma desta garantia ser executada em caso de não pagamento”. Após exposição do 
parecer da LEMA, O Senhor Elviro Rebolças (Presidente do Previ-Mossoró) disse 
concordar com o parecer, acrescentando que deverá ser contratado um advogado 
especialista na área e que deverá – no contrato - eleger o Foro de Mossoró numa 
possível execução judicial. O conselheiro João Gentil concordou também com o 
exposto e propôs redução do prazo para compra das cotas pela Phenom de noventa 
para sessenta dias, contados a partir da assinatura do contrato. A Presidenta do 
Conselho, Senhora Eliete Vieira também concordou com o parecer apresentado por 
Vitor, e adiantou que sejam tomados por parte do Instituto de Previdência, todos os 
cuidados necessários para garantir o sucesso da negociação em pauta. O 
conselheiro Luiz Francelino, disse que, mediante parecer da LEMA é favorável a 
proposta da Phenom, e concorda com a observação de João Gentil, entretanto, 
adiantou que a negociação não deverá ser inviabilizada em função do prazo por ele 
proposto.  Os demais conselheiros presentes (Juliel Sousa, Maria José, Evandro 
Pereira, Leonardo Honorato e Francisco Ferreira) opinaram por aceitar a proposta 
apresentada, como também o parecer da consultoria. No que se refere a prestação 
de contas do Previ para com o Conselho, o Senhor Elviro apresentou demonstrativo 
financeiro no qual consta a situação do débito da prefeitura para com o instituto 
previdenciário, tanto da parte patronal, que mesmo após último parcelamento já 



soma dois meses de atraso (R$ 3.733.725,02), como dos repasses dos servidores 
com quatro meses sem repasses (5.120.128,96). Quanto aos parcelamentos feitos, 
estes estão sendo pagos em dia. As compensações previdenciárias somam um total 
de R$20.384.194,48 estão mantendo o caixa do Previ-Mossoró saudável, com um 
saldo de R$58.528.936,78 em outubro do corrente ano. Diante do exposto, os 
conselheiros tiraram o seguinte encaminhamento: caso não ocorra o repasse ao 
Previ da parte dos servidores até o dia dezenove de novembro do ano em curso, o 
Conselho deverá ir até a Chefe do Executivo Municipal objetivando a efetivação dos 
repasses devidos, devendo o Presidente do Previ articular a reunião. Em caso de 
negativa, o Ministério Público deverá ser acionando. Nada mais havendo a ser 
tratado, deu-se por encerrada a reunião, sendo esta Ata assinada pelos conselheiros 
presentes. Em tempo. Todos os documentos citados nesta ata, serão anexados a 
esta para conferência dos dados nela constantes. 
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