
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - 

PREVI-MOSSORÓ 

Aos dez de maio de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala de reuniões do 
Conselho Previdenciário do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores 
de Mossoró – PREVI Mossoró, sito à Rua Felipe Camarão, 2114, Bairro Doze Anos, 
estiveram presentes em reunião ordinária os membros do referido Conselho, Senhor 
João Batista Chaves (Diretor Administrativo Financeiro do Previ) e Dr. Bruno Barreto. 
A presidenta Eliete Vieira abriu os trabalhos agradecendo pela presença dos 
conselheiros e, em seguida, após comunicar aos presentes sobre o término do seu 
mandato como presidenta do conselho, abriu espaço para que qualquer dos 
conselheiros presentes se candidatasse. Na oportunidade, o conselheiro Luiz 
Francelino Filho se candidatou ao cargo e, não havendo outro interessado em 
concorrer, ele foi eleito pela unanimidade dos presentes, passando a conduzir os 
trabalhos a partir daquele momento na condição de presidente do conselho. Foi 
dada a palavra para o Dr. Bruno Barreto, o qual informou ter encontrado 13 
processos administrativos tramitando contra a Phenom, e outras instituições 
envolvidas, junto a CVM e que foi solicitada a vista destes. Informou também que 
viajou para o Rio de Janeiro onde representou o Previ Mossoró na assembleia 
convocada pela Orla Investimentos, que tinha como pauta principal a realização de 
alterações do fundo FICFIM e aprovação de balanços financeiros. Nesta assembleia, 
o Dr. Bruno Barreto disse que a pauta apresentada era intempestiva e votou 
contrário às propostas de mudança e aprovação dos balanços. Em reunião realizada 
no município de Cabo de Santo Agostinho, percebeu-se a existência de urgência 
para que se encontre um novo custodiante para o fundo Terra Nova, evitando assim, 
que o fundo seja liquidado. O conselheiro João Gentil parabenizou o trabalho 
desempenhado pelo Dr. Bruno em conjunto com a equipe da previ Mossoró, disse 
ter a impressão de que o trabalho em busca da recuperação do dinheiro aplicado 
nos fundos da Phenom está mais avançado do que o Terra Nova, sugeriu colocar o 
grupo Fasano como parte em uma eventual lide e questionou sobre a possibilidade 
de realizar o resgate das aplicações feitas no fundo Terra Nova. O senhor João 
Batista informou que o Previ Mossoró já havia pedido o resgate há cerca de um ano 
e meio. A conselheira Eliete Vieira se mostrou preocupada com a situação destes 
investimentos, pois, a cada dia que passa, mais distante parece estar a recuperação 
dos valores aportados. O senhor Elviro propôs contratar o Dr. Bruno para tratar 
sobre os problemas com o fundo Terra Nova, sendo tal proposta aprovada pela 
unanimidade dos presentes. Questionado sobre a publicação das atas das reuniões 
do conselho, o senhor Elviro disse que não houve avanço. A conselheira Eliete 
solicitou parecer ao procurador jurídico do Previ Mossoró, para que se avalie a 
judicialização do problema. O Senhor Elviro Rebouças apresentou demonstrativo 
financeiro do Previ-Mossoró, onde consta: Evolução patrimonial com saldo em 09 de 
maio de 2019 (R$ 75.137.908,57); as compensações previdenciárias somam até 
abril de 2019 (R$ 31.243.978,35); os acordos e parcelamentos feitos pela prefeitura 



de Mossoró estão em dia, totalizando o montante de (R$ 9.606.650,61); o débito da 
prefeitura para com o Previ no dia 09/05/2018 era de R$ 14.312.760,61, referente a 
sete contribuições patronais e um mês de contribuição descontada dos proventos 
dos servidores e não repassadas para a Previ Mossoró. Sem mais nada a registrar, 
o Presidente do Conselho encerrou a reunião. 

Eu, Juliel Souza da Silva, lavro a presente ata que será assinada pelos participantes. 
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