
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - 

PREVI-MOSSORÓ 

Aos treze de fevereiro de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, 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. O presidente do conselho, senhor Luiz Francelino declarou aberta a 

reunião e passou a palavra, para o senhor Elviro que iniciou a apresentação do 

demonstrativo financeiro do Previ-Mossoró, onde consta: que as compensações 

previdenciárias somam até janeiro de 2020 (R$ 37.301.407,95); os parcelamentos 

dos débitos da prefeitura com o previ estão em dia totalizando (R$ 16.788.358,99); o 

débito da prefeitura é de (R$ 1.477.331,80) referente ao mês de dezembro; o débito 

patronal é de (R$ 29.256.062,56); o patrimônio do previ é de (R$ 80.406.873.55). 

Informou que a ação proposta pelo previ para recuperar os investimentos indevidos 

conseguiram bloquear R$ 77,00 da Phenom investimentos, mas conseguiu-se o 

bloqueio de um valor substancial da intrader e BRB. Disse que o dinheiro recebido 

pelo município devido a cessão onerosa foi integralmente repassado para o previ e 

acredita que com a liberação do empréstimo de cento e cinquenta milhões o debito 

da prefeitura com a previ deverá ser amenizado. A conselheira Rita perguntou se a 

reforma era dispensável para a Previ. Elviro falou que a reforma é indispensável. A 

conselheira Eliete disse que uma reforma deve ser feita de forma bem pensada para 

que os servidores não sejam excessivamente onerados. O conselheiro Juliel 

perguntou se a avaliação atuarial e o senso previdenciário estavam atualizados e o 

senhor Elviro disse que sim. Passou-se então a palavra para o Francisco, 

economista da agenda que explicou a política de investimentos para todos os 

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

participantes. 
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