
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - 

PREVI-MOSSORÓ 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 e parabenizando os conselheiros Luiz 

Francelino e Juliel Souza, aprovados que foram no exame de certificação (CPA10); apresentou 

encaminhado à Chefe do Executivo Municipal cobrando proposta de parcelamento dos repasses 

patronais em atraso. Reclamou que mais uma vez a Senhora Prefeita não respondeu à solicitação 

do Conselho, tratando-nos com indiferença e inferioridade. Por sua vez, o Senhor Elviro Rebuças 

apresentou ofício da Câmara Municipal renovando o mandato do Conselheiro João Gentil como 

representante da Casa Legislativa no Conselho do Previ. Apresentou também documento do 

Gabinete da Prefeita, no qual foi solicitado do Instituto Previdenciário, o parcelamento da dívida 

correspondente aos repasses da parte patronal, o que foi autorizado pela Presidência do Previ-

Mossoró a parcelar a dívida de R$ 19.548.456,44 (dezenove milhões, quinhentos e quarenta e oito 

mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) em 60 (sessenta) meses, 

sob o amparo do Art. 5º, incisos I, II e III da Portaria nº 402 do Ministério da Previdência Social. 

Adiantou que, com relação aos repasses dos servidores, a PMM deve dois meses (junho e julho 

de 2018) no valor de quase três milhões de reais. Quanto ao repasse patronal, este será parcelado 

conforme já autorizado pela presidência do instituto. Informou ainda que o parcelamento outrora 

celebrado está sendo pago em dia. Que as compensações previdenciárias do INSS continuam 

sendo repassadas ao Previ, chegando a mais de dezesseis milhões de reais. Que o Previ tem em 

caixa um saldo de mais de sessenta milhões de reais. Apresentou um estudo atuarial feito pela 

empresa Agenda Excelência e Previdência. Por fim, o presidente do Previ declarou que está 

sofrendo bastante com os constantes atrasos dos repasses da PMM para com o Instituto de 

Previdência Municipal, que tem dado o melhor de si para sanear as contas do Previ, e, convidou 

os conselheiros para participar de uma reunião com o representante da Phenon Capital, que 

ocorrerá as onze horas deste mesmo dia, nas dependências do Instituto. Novamente com a palavra, 

a conselheira Eliete disse está muito preocupada com o futuro do Previ. Que o Presidente Elviro 

deveria ter chamado o Conselho para apreciar a solicitação do parcelamento feito pela Senhora 



Prefeita antes de aprová-lo à revelia do Conselho, e que este Conselho está sendo meramente 

figurativo quando se trata de parcelamento de repasses das contribuições previdenciárias. O 

conselheiro Juliel Souza enfatizou: a tendência é que a situação piore, visto que os parcelamentos 

continuarão a ocorrer. Corroborou com Eliete ao afirmar que o parcelamento deveria ter sido 

apreciado por este Conselho, mesmo que a lei seja omissa neste caso. O conselheiro Luiz 

Francelino disse acompanhar o pensamento de Eliete e Juliel nesta matéria, se declarando 

inconformado com esta situação. O presidente Elviro argumentou que que já havia informado ao 

Conselho em reunião anterior, que acataria qualquer pedido de parcelamento feito pelo Executivo 

Municipal. E adiantou que, se houver nova solicitação de parcelamento, deixará a Presidência do 

Instituto. 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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