
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - 

PREVI-MOSSORÓ 

Aos sete de junho 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 e foi 
justificada a ausência dos conselheiros João Gentil e Leonardo Honorato. O 
presidente do conselho, senhor Luiz Francelino, iniciou os trabalhos. O Senhor Elviro 
Rebouças apresentou demonstrativo financeiro do Previ-Mossoró, onde consta: 
Evolução patrimonial com saldo em 07 de junho de 2019 (R$ 76.982.054,64); as 
compensações previdenciárias somam até junho de 2019 (R$ 31.799.214,23); os 
acordos e parcelamentos feitos pela prefeitura de Mossoró estão em dia, totalizando 
o montante de (R$ 10.212.668,56); o débito da prefeitura para com o Previ no dia 
07/06/2019 era de R$ 15.629.183,57, referente a oito contribuições patronais e um 
mês de contribuição descontada dos proventos dos servidores e não repassadas 
para a Previ Mossoró. Eliete Vieira agradeceu pelo empenho de Elviro na busca 
pelas compensações previdenciárias e disse que é graças a elas que o patrimônio 
do Previ está aumentando. Propôs uma reflexão sobre o débito patronal que é 
preocupante, pois continua aumentando. Rita de Cássia disse estar preocupada com 
a ausência de concursos públicos e consequente diminuição na quantidade de 
servidores públicos ativos para contribuir com o instituto de previdência. Junior 
questionou Elviro sobre a quantidade de parcelamentos quando ele assumiu o Previ 
e este respondeu que havia um débito da prefeitura que ultrapassava 80 milhões, e 
este foi parcelado em 200 meses. Juliel disse que a diminuição do débito dos 
servidores é louvável e torce para o débito patronal diminuir também. Falou que é 
preocupante ver que o montante de compensações previdenciárias não ocasionou o 
mesmo crescimento no patrimônio do previ, tal fato mostra que, sem essas 
compensações, o patrimônio da Previ estaria diminuindo. Alertou que devemos 
continuar a luta pela recuperação dos investimentos. Elviro se disse pessimista com 
a recuperação dos investimentos. O conselho entrou em consenso para que as 
reuniões passem a ser realizadas, preferencialmente, na última quinta-feira de cada 
mês, às 14 horas. Eliete Vieira sugeriu que seja realizado um novo curso de 
capacitação em CPA-10 para os novos conselheiros. 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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