
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - 

PREVI-MOSSORÓ 

Aos cinco de setembro de dois mil e dezenove, às quatorze 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. A reunião contou também com a presença do Dr. Bruno Barreto Souza, 
advogado contratado pelo Previ Mossoró para tratar sobre os problemas com a 
Phenom e IERE. O presidente do conselho, senhor Luiz Francelino, iniciou os 
trabalhos. Foi dada a palavra ao Dr. Bruno, o qual informou que a Phenom e a IERE 
não responderam a correspondência enviada por ele com nenhuma proposta 
satisfatória. Informou que desde o envio da carta tem mantido contato com o Roberto, 
diretor financeiro do instituto de previdência de Campo dos Goytacazes, para que 
entrem com uma ação judicial em conjunto, tendo assim, cem por cento dos cotistas 
do fundo litigando judicialmente contra a Phenom e IERE. O conselho passou a 
deliberar sobre a criação do comitê de investimentos e conselho decidiu que o comitê 
seria composto pelo Batista, Luiz Francelino e Juliel Souza. Seguiu-se para a 
deliberação sobre o balanço financeiro do instituto de previdência e este foi aprovado 
pela unanimidade dos conselheiros presentes. Elviro apresentou também 
demonstrativo financeiro do Previ-Mossoró, onde consta: Evolução patrimonial com 
saldo em 4 de setembro de 2019 (R$ 76.427.420,47). Destacou que assumiu a Previ 
com 418 aposentados, que hoje ela tem 761 e que continua saldando com todos os 
compromissos. Informou que as compensações previdenciárias somam até o dia 4 de 
setembro de 2019 (R$ 33.461.323,83); os acordos e parcelamentos feitos pela 
prefeitura de Mossoró estão em dia, totalizando o montante de (R$ 12.806.428,47); o 
débito da prefeitura para com o Previ no dia 05/09/2019 é de R$ 21.893.529,56 
referente a onze contribuições patronais  e um mês de contribuições previdenciárias 
descontadas do salário dos servidores e não repassadas para o Previ Mossoró. Juliel 
Souza questionou se o aumento na quantidade de servidores ativos ocorreu na 
mesma proporção dos servidores aposentados. Elviro disse que não houve aumento, 
mas que a quantidade de servidores ativos é bem representativa. Batista afirmou que 
há uma proporção de cerca de 6 ativos para 1 aposentado. Eliete disse que há várias 
pessoas perto de se aposentar e que se não houver concurso esse equilíbrio será 
afetado. Elviro estima que o previ terá cerca de R$ 50.000.000,00 em compensações 
previdenciárias até o final de 2020. 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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