
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - 

PREVI-MOSSORÓ 

Aos 29 dias nove dias de dezembro 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, sito 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 colocou em pauta a análise do balanço financeiro referente aos anos 
de 2016 e 2017, que após algumas falas e esclarecidas as dúvidas o Conselho 
aprovou o balancete financeiro, acenando que o balanço financeiro de 2018 seja 
analisado até abril de 2019. Que no ano subsequente os balancetes sejam 
apresentados a analisados bimestralmente. Os conselheiros decidiram que o 
calendário de reuniões do Conselho seja mantido na última sexta feira de cada mês.  
O Senhor Elviro Rebouças informou que a campanha previ solidário arrecadou mais 
de quatro mil toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza, gêneros que 
foram entregues ao Abrigo Amantino Câmara, e que deverá entregar ainda algo 
próximo a dez mil reais em dinheiro como resultado de doações. Eliete parabenizou o 
instituto pelo sucesso da campanha e sugeriu que no próximo ano o Lar da Criança 
Pobre seja contemplado. O presidente Elviro apresentou demonstrativo financeiro do 
Instituto, no qual destacou que o Previ-Mossoró recebeu até o momento mais de vinte 
e dois milhões de reais em compensações previdenciárias, cerca de cinco milhões e 
meio referente aos débitos parcelados pela prefeitura de Mossoró, e que dispõe em 
caixa de aproximadamente sessenta e seis milhões de reais em aplicações 
financeiras. Entretanto, o débito da prefeitura para com o Previ supera os nove milhões 
de reais referente as contribuições patronais (três meses) e dos servidores (três 
meses). Diante do exposto, Eliete ressaltou mais uma vez sua preocupação com o 
futuro do Previ, devido aos constantes atrasos dos repasses por parte da prefeitura, e 
cobrou a realização de concurso público para provimento de vagas no Previ, como 
forma de garantir a sobrevivência do Instituto de Previdência de Mossoró. Juliel 
enfatizou que temos que ficar atentos com os atrasos nos repasses que se 
caracterizam como apropriação indébita e que geram os parcelamentos das 
contribuições previdenciárias. Elviro salientou que desse que colocou os pés na 
presidência do instituto tem se preocupado com a liquidez e solidez do Previ-Mossoró. 
Que continuará cobrando da Senhora Prefeita a atualização dos repasses das 
contribuições previdenciárias; que nota boa vontade da prefeita, mas que a PMM não 
tem estrutura financeira honrar os compromissos da gestão atualmente. João Gentil 
sugeriu que o Previ faça uma matéria divulgando os números positivos do instituto e 
sua evolução financeira. Maria José propôs que o Conselho adote o entendimento de 
suportar até dois meses de atrasos dos repasses da parte dos servidores, e que após 
esse período a prefeitura seja notificada cobrando-se o pagamento. Juliel 
complementou a proposta colocando um prazo de até junho de 2019 para que seja 
zerada a apropriação indébita das contribuições dos servidores para com o Instituto 



Previdenciário. Após discussão, a presidenta Eliete colocou a proposta em votação, 
tendo o seguinte resultado: DOIS votos pela manutenção do entendimento anterior de 
se suportar o limite de até quatro meses de atraso dos repasses da parte dos 
servidores; QUATRO votos pela proposta dos conselheiros Juliel e Maria José; e 
DUAS abstenções. Diante do resultado da votação que não produziu maioria 
suficiente em favor da proposta apresentada, decidiu-se por pauta-la novamente na 
reunião seguinte. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião, 
sendo esta Ata assinada pelos conselheiros presentes.  
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