
 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DO 

PREVI-MOSSORÓ 

 

Aos vinte seis dias do mês de março de dois mil e vinte e um, as quinze horas, 

os membros do Conselho Previdenciário reuniram-se virtualmente para deliberar 

sobre a política anual de investimentos do Previ-Mossoró para o ano de dois mil 

e vinte e um. Verificado o quórum, a reunião foi iniciada com exposição da 

política de investimentos pelos técnicos da Agenda Consultoria – empresa 

contratada pelo Previ-Mossoró para prestar assessoria nas pautas relacionadas 

a aplicação dos recursos do Instituto. A Política Anual de Investimentos do 

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró tem como 

objetivo definir o modelo próprio de gestão, estabelecendo as diretrizes das 

aplicações dos recursos respeitando os limites de diversificação e concentração 

previstos na Resolução CMN nº 3.922/2010 com redação dada pela Resolução 

nº 4.604/2017 e Resolução nº 4.695/2018, tendo em vista a necessidade de 

busca e manutenção do equilíbrio financeiro, econômico e atuarial do Previ-

Mossoró. Após a exposição da referida política e dirimidas as dúvidas dos 

presentes, o conselheiro Luiz Francelino apresentou proposta de aumentar de 

1% (um por cento) para 2% (dois por cento) – como estratégia alvo - o limite 

máximo de investimento em renda variável no exterior (FI Ações – BDR Nível I), 

como forma de perseguir o alcance da meta atuarial apresentada. Ao fim do 

debate, com quatro votos favoráveis, um voto contrário e uma abstenção, os 

conselheiros aprovaram a proposta acima, e deliberam por aprovar a política 

anual de investimentos do Preví-Mossoró para o ano de dois mil e vinte e um, 

que segue anexa. Por fim, ficou definida a realização da reunião do comitê de 

investimento do previ-Mossoró para o dia trinta de março do corrente ano, as 

quinze horas. Nada mais havendo a tratar, eu, Luiz Francelino, lavrei a presente 

ata que será, ao final, assinada por mim e demais conselheiros presentes. 
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