
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - 

PREVI-MOSSORÓ 

Aos quatro de julho 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 conselheiro João Gentil. 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 04 de julho de 2019 (R$ 74.574.549,49); as compensações previdenciárias 
somam até julho de 2019 (R$ 32.352.713,15); os acordos e parcelamentos feitos 
pela prefeitura de Mossoró estão em dia, totalizando o montante de (R$ 
11.072.428,26); o débito da prefeitura para com o Previ no dia 03/07/2019 era de R$ 
18.784.536,90, referente a nove contribuições patronais e dois meses de 
contribuição descontada dos proventos dos servidores e não repassadas para a 
Previ Mossoró. Elviro afirmou que tem cobrado insistentemente a prefeita pela 
quitação dos débitos e disse que ela se comprometeu em quitar até o dia 10 de julho 
do corrente ano, o debito referente às contribuições dos servidores. Disse também 
que a Câmara Municipal de Mossoró está em dia para com o Previ. Eliete Vieira 
perguntou sobre a resposta do ofício solicitando parecer sobre a publicação das atas 
das reuniões do conselho e Elviro disse que, devido a correria dos últimos dias, não 
há resposta. Eliete Vieira perguntou sobre a realização do congresso da Abipem em 
Mossoró. Elviro disse que não conseguiu devido ao fato de Mossoró não ter voos 
suficientes, mas há grandes possibilidades de o evento ocorrer em natal. Evandro 
questionou sobre a compra da sede própria da Previ. Elviro disse que não há nada 
confirmado sobre a compra, que depende da quitação dos débitos da prefeitura com 
o Previ e da aprovação do conselho. 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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