
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO 

NORTE/CE – PREVIJUNO, REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE DOIS MIL 

E DEZENOVE.  

 

Aos 10  de outubro do ano de dois mil e dezenove, na sede do PREVIJUNO, localizada 

na Rua do cruzeiro, 163/167, Centro, Juazeiro do Norte-CE, foi realizada Reunião 

Ordinária do Conselho Curador do PREVIJUNO, continuando o plano de capacitação e 

transparência sobre os investimentos dos recursos previdenciários, estiveram presentes, 

os conselheiros , Francisco Fabiano, Silvia Marinho, O Controlador Interno do 

PREVIJUNO, os Membros do Comitê De Investimentos, na ocasião  aconteceu a reunião 

com o gerente da agencia do BNB  de Juazeiro do Norte, e dois especialistas da área de 

investimentos que fizeram uma apresentação, que esta anexa a esta Ata, sobre os fundos 

Fundos de Investimento do Banco do Nordeste A melhor opção para seu investimento • 

BNB RPPS IMA-B FI Renda Fixa • BNB PLUS Renda Fixa LP • BNB 

INSTITUCIONAL FI RF LP • BNB SOBERANO FI RF LP • BNB MULTIMERCADO 

LP • BNB SELEÇÃO Ações, destacou o BNB PLUS  Atrativa opção para investimento 

que ultrapassou o valor de R$ 1 bilhão em patrimônio líquido. baixa taxa de 

administração (0,5% a.a.) liquidez diária alta performance Seleção e Alocação dos ativos 

feitas de forma criteriosa Decisão tomada por profissionais certificados, de forma 

colegiada,  Reforçamos a disponibilidade do Ambiente de Distribuição e Suporte de 

Fundos de Investimento do BNB em participar de conferência telefônica com esse 

Instituto, com o intuito de esclarecer quaisquer dúvidas ou apoiar a gestora na 

apresentação de nossos produtos ao Conselho do Instituto. Lembramos que temos 

disponível em nossa página, no endereço www.bnb.gov.br/fundos, o link contendo 

documentação necessária ao Credenciamento do Banco do Nordeste junto ao Instituto, os 

conselheiros  fizeram algumas perguntas e foram  prontamente atendidas pelos técnicos 

do BNB, por fim , o gerente da agencia Juazeiro do Norte fez uma breve explanação sobre 

os negócios do Banco com o município de Juazeiro do Norte, em seguida o Conselheiro 

Francisco Fabiano, elogiou essas oportunidade de capacitação, e a reunião foi encerrada, 

nada mais havendo a tratar, Silvia Marinho,  secretariou a reunião, que foi lavrada esta 

ata para aprovação e assinatura. 

 

http://www.bnb.gov.br/fundos

