
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MOSSORÓ 

– PREVI-MOSSORÓ 

 

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, as nove horas, os membros 

do Conselho Previdenciário do Previ-Mossoró, reuniram-se virtualmente para deliberar 

sobre a seguinte pauta: 1- Informe gerais; 2- Apresentação de novos conselheiros e 

eleição do presidente do conselho; 3 - Repasses da Prefeitura Municipal de Mossoró e 

da Câmara Municipal para o Previ-Mossoró.  O presidente do Conselho, Senhor Luiz 

Francelino, iniciou a reunião informando que as deliberações da reunião anterior tinham 

sido providenciadas; que tinha falado com a servidora Jéssica, diretora do Previ, sobre o 

curso de formação para certificação de gestores do regime próprio de previdência 

social(CGRPPS); que seria no formato Educação a Distância, com simulados no decorrer 

das aulas e provas para obtenção da certificação após conclusão do curso; que as provas 

tem custos e são destinadas aos conselheiros titulares; que além das quinze vagas 

destinadas aos conselheiros titulares e suplentes, foram abertas mais cinco vagas para 

servidores do Previ; que a previsão de início do curso é o início de agosto do ano em 

curso. A conselheira Marleide Cunha se queixou da forma como foi realizada a escolha 

dos conselheiros representantes o Legislativo Municipal: não houve discussão. O 

presidente do Conselho, Senhor Luiz Francelino, falou sobre a intenção de realizar as 

próximas reuniões de forma presencial e pediu opinião aos conselheiros, os quais 

opinaram por retornar com as reuniões presencias a partir de setembro do corrente 

ano. As informações referentes aos repasses das contribuições para o Previ não foram 

apresentadas, uma vez que o Presidente do Previ, Dr. Paulo Linhares não participou da 

reunião e, tampouco encaminhou as planilhas ao conselho. Assim sendo, foi deliberado 

que se cobre as informações via ofício ao instituto. Nesse meio tempo surgiu a questão 

sobre a saúde financeira do Previ e a continuidade dos trabalhos na autarquia, o que 

levou ao entendimento de que o conselho irá cobrar a realização de concurso público 

para provimento de vaga no Previ-Mossoró.  Na sequência, o presidente do conselho 

informou que o Executivo Municipal não enviou ofício com a indicação dos seus 

representantes no conselho, o que gerou dúvidas sobre a continuidade ou não dos 



conselheiros atuais. Após uma breve discussão, os conselheiros chegaram ao 

entendimento de que os atuais representantes do Executivo continuarão ativos até que 

sejam indicados novos membros. Em seguida fez a leitura dos ofícios com indicação dos 

representantes de cada entidade ao conselho previdenciário. O Sindserpum, em 

assembleia dos servidores municipais, elegeu como representantes titulares dos 

servidores ativos: Maria Marleide da Cunha Matias – mat. 8102-7 e Luiz Francelino Filho 

– mat. 8145-0; e seus suplentes, respectivamente: Jeronimo Emiliano Marcondes 

Apolinário – mat 8757-2 e Álamo Jackson de Souza Duarte – mat.137030-2. Os 

representantes titulares dos servidores aposentados: Rita de Cassia Almeida de Assis – 

mat.477-7 e Maria José Martins Fernandes - mat. 3023-6; como suplentes 

respectivamente: Leonardo Honorato da Costa - mat. 02560-8 e Gilberto Rêgo Diogênes 

– mat. 39153-1. O Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal - Sinsercam manteve 

os servidores Juliel Souza da Silva e Sérgio Oliveira de Assis como titular e suplente, 

respectivamente. Na sequência, procedeu-se a escolha do presidente do conselho para 

o biênio 2021/2023, tendo sido reconduzido, por unanimidade dos conselheiros 

presentes, o conselheiro Luiz Francelino Filho para mais um mandato à frente do 

Conselho Municipal de Previdência. E como secretária, a conselheira Maria José Martins 

Fernandes. Nada mais havendo a tratar, eu Rita de Cássia, lavrei a presente ata que será 

ao final assinada por mim e demais conselheiros@ presentes. 
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