
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - 

PREVI-MOSSORÓ 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala do 

Conselho 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, reuniram-se ordinariamente os membros do referido Conselho, 

para na forma da lei e conforme Regimento Interno deste Conselho, deliberar sobre os assuntos 

que passo a discorrer. A presidenta do Conselho Municipal de Previdência do Previ-Mossoró, 

Senhora Eliete Vieira da Silva Martins abriu a reunião agradecendo a presença dos conselheiros, 

apresentou a pauta, e parabenizou o Instituto na pessoa do Senhor Elviro Rebouças pelo sucesso 

na realização do curso de formação de conselheiros previdenciários de Mossoró e cidades 

vizinhas, visando à preparação para exame de Certificação CPA10, ocorrido nas dependências 

do auditório do Previ-Mossoró, nos dias nove e dez de agosto de dois mil e dezoito. Informou 

que recebeu do Senhor Elviro Rebouças, ofício da Secretária Chefe do Gabinete da Prefeita, 

tratando da notificação extrajudicial encaminhado por este Conselho à Senhora Prefeita de 

Mossoró cobrando posicionamento acerca dos atrasos dos repasses das contribuições 

previdenciária (patronal), a qual se limitou a dizer que “o assunto está sendo tratado entre a 

Procuradoria Geral do Município e a Secretaria Municipal de Administração”. Com a palavra o 

Senhor Elviro Rebouças (Presidente do Previ-Mossoró), apresentou relatório financeiro do 

Instituto Previdenciário, demonstrando que os parcelamentos da PMM e da Câmara Municipal 

estão sendo pagos em dia, que o Previ tem aplicações que somam mais de sessenta e um 

milhões de reais, que recebeu do INSS mais de quinze milhões de reais a título de compensação 

previdenciária, e que há um débito da prefeitura para com o instituto no valor de mais de 

dezenove milhões de reais referente a atrasos dos repasses das contribuições da parte patronal. 

Destacou ainda que que deverá solicitar o parcelamento do referido débito, conforme art. 5º § 1º 

da Portaria 402/2008 do Ministério da Previdênci Social. Diante do exposto, o conselheiro Luiz 

Francelino propôs que o Conselho provoque o Ministério Público objetivando a assinatura de 

um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta visando garantir o pagamento dos repasses 

patronal em atraso, sem prejuízo do recebimento dos repasses futuros. O conselheiro Juliel 

Souza propôs que o Previ encaminhe execução da dívida da PMM. Entretanto, após 

argumentação contrária do Presidente do Previ-Mossoró, o qual enfatizou que acatará qualquer 

pedido de parcelamento que venha da Senhora Prefeita, dada as dificuldades financeiras em que 

se encontra o executivo municipal, este retirou sua proposta e solicitou que se faça constar em 



ata, como de fato o foi feito. O conselheiro João Gentil declarou que é totalmente contrário 

acionar o Ministério Público para quaisquer assuntos, visto que, é de sua opinião que tal ato 

apequena o Conselho Previdenciário. Após essas falas a conselheira Eliete Vieira encaminhou 

uma proposta consensual, propondo encaminhar ofício à Senhora Prefeita, que a mesma 

apresente uma proposta de parcelamento dos repasses da parte patronal em atraso em no 

máximo dias, e que, caso não haja resposta positiva, o Conselho deverá acionar o Ministério 

Público e demais órgãos igualmente competentes. A proposta foi acatada pela maioria dos 

conselheiros presentes, ficando deliberado que o Secretário do Conselho providencie 

encaminhamento do ofício à PMM. Em seguida, o Senhor João Batista (Diretor Administrativo 

e Financeiro do Previ-Mossoró) fez exposição acerca dos investimentos feitos pelo Previ-

Mossoró nos Fundos da Phenon Capital e da Fontaine Ville, os quais encontram-se com 

problemas já por diversas vezes relatados nas reuniões deste conselho e registrados em atas. 

Que o Previ irá acionar os respectivos fundos judicialmente no sentido reaver os recursos 

aplicados. Nada mais havendo a tratar, a presidenta Eliete Vieira declarou encerrada a reunião, 

sendo a presente ata lavrada por mim e assinada pelos conselheiros abaixo relacionados. 
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