
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - 

PREVI-MOSSORÓ 

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala do 

Concelho Municipal de Previdência do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos de Mossoró – PREVI-MOSSORÓ, sito à Rua Felipe Camarão, número 2114, 

Centro, Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, estiveram reunidos os membros do 

referido Conselho, para na forma da lei que rege este Conselho e conforme Regimento 

Interno, apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia. A presidente do Conselho 

Municipal de Previdência do Previ-Mossoró, Senhora Eliete Vieira da Silva Martins 

abriu a reunião agradecendo a presença dos conselheiros, e, passou a palavra ao 

Senhor Elviro Rebouças – Presidente do Instituto de Previdência de Mossoró – o qual 

relatou que a Senhora Prefeita Rosalba Ciarline publicou o Decreto 5.190/2018, 

revogando o decreto existente que onerava em quatro por cento a contribuição 

patronal ao previ. Que em relação ao concurso público para o instituto, houve uma 

audiência no dia quatro de abril do corrente ano, na promotoria, e que a assessoria 

jurídica do previ está trabalhando no projeto de revisão da lei que criou o previ e que 

não há como realizar concurso público este ano. Quanto ao parcelamento da dívida da 

Prefeitura Municipal para com o Previ, o presidente indicou que os parcelamentos 

estão rigorosamente sendo cumpridos em dia, inclusive os da Câmara Municipal. Que 

há um débito dos repasses da prefeitura referente a contribuição patronal entre os 

meses de agosto de dois mil e dezessete e fevereiro de dois mil e dezoito, que somam 

R$11.932.563,28; como também atraso nos repasses das contribuições dos 

servidores referente aos meses de dezembro de dois mil e dezessete a fevereiro de 

dois mil e dezoito que chegam a R$3.765.382,69, que juntos chega ao montante de 

R$15.697.945,97. Mas que, o Previ tem saúde financeira, uma vez que dispõe de 

R$57.311.502,12 em caixa. Eliete Vieira, presidente do Conselho Previdenciário, 

reafirmou a satisfação com a transparência com que o presidente Elviro vem tratando 

as questões do Previ. Entretanto, demonstrou preocupação com os constantes atrasos 

dos repasses das contribuições previdenciárias por parte do Executivo Mossoroense. 

O conselheiro Juliel Souza disse compartilhar da mesma preocupação com o 

montante devido em função dos atrasos dos repasses, especialmente da parte dos 

servidores. Já o conselheiro João Gentil cobrou do presidente Elviro a realização da 

reunião com os investidores do Previ. Este, por sua vez informou que, provavelmente 



no mês de maio deste ano essa reunião deverá ocorrer, junto com a realização do 

Curso CPA-10. Eliete solicitou do Senhor Eviro que cobre da Senhora Prefeita o 

pagamento de pelo menos dois meses referente a parte patronal, evitando assim uma 

ação mais contundente por parte deste Conselho no sentido de garantir o repasse das 

contribuições previdenciárias em atraso. Por fim, ficou deliberado que a próxima 

reunião ordinária do Conselho do Previ deverá ocorrer somente no final do mês de 

maio do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata, a qual será 

assinada pelos conselheiros abaixo relacionados. 
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