
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - 

PREVI-MOSSORÓ 

Aos 29 dias nove dias de novembro de dois mil e dezoito, as nove horas, na sala de 
reuniões do Conselho Previdenciário do Instituto Municipal de Previdência Social dos 
Servidores de Mossoró – PREVI Mossoró, localizada no 2° andar do prédio da 
PREVI Mossoró, localizado à Rua Felipe Camarão, 2114, Bairro Doze Anos, 
estiveram presentes em reunião ordinária os membros do referido Conselho. A 
presidenta Eliete Vieira abriu os trabalhos agradecendo a presença dos 
conselheiros, e passou a palavra ao Senhor Elviro Rebouças (Presidente do Previ-
Mossoró), que apresentou o advogado especialista Dr. Bruno Barreto Souza, a ser 
contratado para tratar e encaminhar soluções junto aos Fundos de Investimentos 
Phenom Capital e Terra Nova. Eliete questionou acerca dos honorários a serem 
pagos ao advogado, o qual esclareceu que em negociação com o Previ, deverá ficar 
em 3% sobre o valor total da causa. Dr. Bruno expôs seu currículo e fez uma breve 
exposição da proposta da Phenom Capital e quais estratégias deverão ser utilizadas 
no embate jurídico que se avizinha. O conselheiro João Gentil elogiou a postura do 
advogado e disse sentir que a partir de agora a coisa vai andar. O conselheiro Luiz 
Francelino se disse confiante no sucesso da empreitada e que concorda com a 
contratação do advogado especialista, bem como com os honorários a serem pagos, 
o que foi seguido pelos demais conselheiros (Elviro, Eliete, João Gentil, Maria José, 
Juliel, Francisco Ferreira, Leonardo e Evandro). Continuando a reunião, o Senhor 
Elviro informou que os conselheiros Juliel Souza da Silva e Sérgio Oliveira de Assis 
foram reconduzidos, respectivamente, titular e suplente, como representantes dos 
servidores da Câmara Municipal no Conselho Previdenciário do Previ-Mossoró, 
conforme Ofício nº 05/2018 – SINSERCAMM. Disse ainda que a campanha Previ 
Solidário já arrecadou mais de duas toneladas de gêneros alimentícios e produtos 
de limpeza, os quais serão doados ao Abrigo Amantino Câmara. Que a campanha 
será ampliada com doações em dinheiro. Para isso encaminhou carta circular a 
sociedade (pessoa física e jurídica) requisitando contribuições financeiras. Que o 
Previ não terá custos nesta campanha que está se desenrolando através de 
parcerias. Em seguida, o Senhor Elviro apresentou demonstrativo financeiro no qual 
consta a situação do débito da prefeitura para com o instituto previdenciário, da 
parte patronal, que mesmo após último parcelamento já soma dois meses de atraso 
(R$ 3.429.762,04), como dos repasses dos servidores com três meses atrasados 
(3.929.176,70). Quanto aos parcelamentos, estes estão sendo honrados 
rigorosamente. As compensações previdenciárias somam mais de R$20.384.194,48 
estão mantendo o caixa do Previ-Mossoró saudável, com um saldo superior a 
R$63.000.000,00 em novembro do ano em curso. A presidenta Eliete se disse um 
pouco aliviada pelo fato de a prefeitura ter feito o repasse referente a um mês das 
contribuições dos servidores, que se mantém no limite dos quatro meses de atraso. 
Juliel destacou que o repasse foi oportunista porque fora realizado no dia anterior ao 
dia em que completaria os cinco meses de atraso, que a prefeitura não fez mais do 



que sua obrigação, e que nós conselheiros somos responsáveis não só pelas 
nossas ações, mas também pelas nossas omissões. Evandro discordou de Juliel e 
destacou que realmente o município encontra-se em dificuldade financeira. Maria 
José enfatizou que seria muito bom que a prefeitura repassasse as contribuições 
dos servidores de no mínimo dois meses, o que amenizaria a situação. Eliete, por 
sua vez destacou que os conselheiros foquem na defesa do Previ e não da gestão 
municipal, uma vez que nosso compromisso é com os segurados do instituto 
previdenciário. Neste sentido, os conselheiros tiraram o seguinte encaminhamento: 
que seja mantido o entendimento anterior deste conselho de se suportar o limite de 
até quatro meses de atraso dos repasses da parte dos servidores, como fora 
orientado pela Secretaria Nacional de Previdência Social, para que se tomem 
providências junto ao Ministério Público e demais medidas cabíveis. Ficou definido 
que a última reunião ordinária do conselho, deste ano, ocorrerá no dia vinte de 
dezembro. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião, sendo 
esta Ata assinada pelos conselheiros presentes.  
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