
 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - 

PREVI-MOSSORÓ 

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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, estiveram em reunião ordinária 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, passou informe de que a deliberação do Conselho (retirada 

na reunião do dia treze de julho), de encaminhar notificação extrajudicial à Chefe do Poder 

Executivo Mossoroense cobrando os repasses da parte patronal ao Previ foi cumprida, sendo 

protocolada junto ao Gabinete da Prefeita. Com a palavra o Senhor Elviro Rebouças (Presidente 

do Previ-Mossoró), confirmou a realização do Curso CPA10 para os dias nove e dez de agosto 

de dois mil e dezoito, no auditório do Previ, e, convidou o Conselho a participar de uma reunião 

sobre cálculo atuarial a ocorrer na segunda semana de agosto do corrente ano. Informou também 

que não houve novos repasses da prefeitura para o Previ, dado ao pequeno intervalo entre as 

reuniões do Conselho, permanecendo tudo como no cenário anterior. Que o Previ continua com 

sua agenda de cursos para os aposentados através do programa Previ Educa. E que a Phenon foi 

comunicada a respeito do prazo por ela solicitado, e concedido por este Conselho, para que esta 

honre os compromissos com o Previ-Mossoró, como deliberado na reunião anterior. Nada mais 

havendo a tratar, a presidenta Eliete declarou encerrada a reunião, sendo a presente ata lavrada 

por mim e assinada pelos conselheiros abaixo relacionados. 

 

Luiz Francelino Filho 

 

Eliete Vieira da Silva Martins 

 

Elviro do Carmo Rebouças Neto 

 

Francisco Ferreira Junior 

Juliel Souza da Silva 

 

Leonardo Honorato da Costa 

 

João Gentil de Souza Neto 

 

Maria José Martins Fernandes 


