
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO 

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE – PREVIJUNO, 

REALIZADA NO DIA 09  DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. 

 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte no auditório 

do Banco do Brasil, Centro, Juazeiro do Norte, Ceará, as 15:00h foi 

realizada Reunião Ordinária do Conselho Curador do PREVIJUNO, 

dirigida pela presidente do Conselho Curador, Sr. Wallysson 

Rodrigues Gonçalves. Participaram da reunião: o supramencionado 

Presidente do Conselho Curador, José Erivaldo Oliveira dos Santos, 

Antonio Dimas Tavares dos Santos Maria Eridan de Almeida e Silva 

de forma remota, presentes representando o PREVIJUNO a gestora 

do PREVIJUNO Maria das Graças Alves e  Clauver  Rene Luciano 

Barreto, tendo como PAUTA  A APROVAÇÃO DA POLITICA ANUAL 

DE INVESTIMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2021 , O presente 

documento objetiva estabelecer as diretrizes e linhas gerais de 

procedimentos, que nortearão os investimentos do RPPS ‐ Regime 

Próprio de Previdência Social do Município de JUAZEIRO DO 

NORTE ‐ CE, PREVIJUNO, com foco no cumprimento da Meta 

Atuarial, definida para o ano de 2021, tendo em consideração o 

cenário macroeconômico esperado. O Artigo 4 da Resolução CMN 

3.922 de 25 de novembro de 2010, atualizada pela Resolução CMN 

4.695/2018, estabelece que os responsáveis pela gestão dos RPPS, 

antes do 

exercício a que se referir, deverão definir o PAI ‐ Política Anual de I

nvestimentos. Respeitados os limites e regulamentos definidos pela 

CMN ‐ Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução CMN 

3922/2010, atualizada pela Resolução CMN 4.695/2018, a 

distribuição proposta para os recursos, nas modalidades de 

aplicações existentes no mercado financeiro, visa otimizar o retorno 

desses investimentos e assegurar a 

sustentabilidade do plano de benefícios dos RPPS. Dando 

prosseguimento A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho 

Curador, onde foi apresentado a Política de Investimentos do ano de 

2021. Em seguida foi realizada de forma objetiva, a explanação 



técnica, pelo consultor de investimentos do PREVIJUNO Sr. Igor 

França Garcia, através de Videoconferência, que falou de Cenário 

Econômico, sobre a meta atuarial, sobre diversificação nos 

investimentos, sendo as principais alterações  na politica de 

Investimentos 2021 : Por exigência normativa, a Taxa de Juros 

Atuarial diminuiu de 5,87% para 5,47%; A inclusão de aplicação 

mínima de 1,00% (estratégia alvo) em: Fundo em índice de Renda 

Variável; e Fundo Ações no Exterior – BDR. A redução do Limite 

Superior em Benchmark conservador; uma pequena redução do 

Limite Superior em índices de Renda Fixa de Longo Prazo; A 

elevação até o limite permitido para índices de Renda Variável e no 

Exterior; e do lado econômico, a política fiscal brasileira e a 

perspectiva de elevação da Taxa de Juros (Selic).  A conjuntura 

macroeconômica, principalmente interna, corrobora que o ano de 

2021 seja de alta volatilidade, exigindo uma diversificação maior da 

carteira. Foi uma apresentação didática, esta que após aprovada 

será publicada no site www.previjuno.com , posteriormente, os 

Conselheiros comentaram suscintamente sobre o Cenário atual, a 

Gestora encerrou falando sobre a situação do PREVIJUNO e fez um 

convite aos Conselheiros para a prestação de contas dos quatro anos 

de gestão que está previsto para o dia vinte e nove de dezembro, 

dando seguimento foi colocado para votação a pauta da aprovação 

da politica de Investimentos para o exercício de 2021, foi  aprovado 

por unanimidade pelos membros do conselho presentes. Por fim, o 

presidente do Conselho Curador, Sr. Wallysson Rodrigues 

Gonçalves, encerrou a reunião. E eu, Eridan de Almeida, tendo 

secretariado esta reunião, em 09 de dezembro de 2020, lavrei a 

presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e 

pelos demais presentes. 

 

http://www.previjuno.com/

