
 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA DE MOSSORÓ – PREVI-MOSSORÓ 

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às nove horas, na sede do 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Mossoró – PREVI-
MOSSORÓ, sito à Rua Felipe Camarão, número 2114, Centro, Mossoró, Estado do Rio 
Grande do Norte, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência e da 
Diretoria Executiva do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de 
Mossoró, além do representante da LEMA Economia & Finanças, empresa de consultoria 
de investimentos contratada pelo PREVI-MOSSORÓ. A presidente do Conselho do 
PREVI-MOSSORÓ, Senhora Eliete Vieira abriu a reunião dando as boas-vindas aos 
presentes e agradecendo a presença de todos, passando em seguida a palavra ao Senhor 
Matheus Crisóstomo, representante da LEMA. Matheus iniciou sua apresentação 
explicando detalhadamente a Política de Investimentos, discutindo cada tópico desta e 
fazendo uma breve explanação sobre o cenário econômico projetado para 2019. Explicou 
ainda sobre inflação e taxa básica de juros, que conforme projeções do Relatório Focus, 
deverão dificultar o atingimento da meta atuarial para o próximo ano. Dando 
continuidade, foram explicados e discutidos os tópicos principais da Política de 
Investimentos: o primeiro foi o modelo de gestão a ser adotado, que é a gestão própria; o 
segundo foi o parâmetro de rentabilidade a ser perseguido, chamado de meta atuarial. Foi 
considerada na política de investimentos a projeção de inflação do Relatório Focus do 
Banco Central, em 4,20%, o que gera uma meta atuarial projetada para o ano que vem de 
10,44%, uma vez que a meta é medida pelo IPCA+6% ao ano. O terceiro tópico discutido 
foi a estratégia de alocação dos recursos, onde foi amplamente debatida a necessidade de 
maior diversificação dos recursos do Instituto Municipal de Previdência Social dos 
Servidores de Mossoró. Atualmente, os recursos estão alocados em renda fixa e renda 
variável, e, portanto, foi analisada a sugestão de aumentar a alocação dos recursos em 
renda variável, visando buscar atingir a meta atuarial proposta. Após concluídas as 
discussões, a Política de Investimentos proposta para o ano de 2019 foi colocada em 
votação e aprovada por unanimidade pelos conselheiros, com também pela Diretoria 
Executiva do Previ-Mossoró. Em seguida o Senhor Matheus retomou a palavra 
perguntando aos presentes se havia alguma dúvida ou algum posicionamento a ser feito, 
o que não ocorreu. Nada mais havendo a ser dito, Iavro a presente ata que será assinada 
por todos os presentes. 
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