
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DO PREVI-MOSSORÓ 

 

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, os conselheiros do PREVI-

MOSSORÓ se reuniram na sala do conselho de previdência para deliberar sobre a seguinte 

pauta: Informes; Repasse da reunião com o Chefe do Gabinete do Prefeito; repasses 

financeiros para o Previ; Congresso ABIPEM em Florianópolis e cronograma das reuniões do 

conselho previdenciário. O Sr. Luiz Francelino Filho, presidente do Conselho Previdenciário, 

iniciou os trabalhos informando sobre a audiência ocorrida no dia trinta de agosto do corrente 

ano, com o chefe de gabinete do prefeito constitucional de Mossoró, Senhor Kádson Eduardo, 

na qual participaram os conselheiros@ Luiz Francelino, Juliel Souza e Marleide Cunha. A pauta 

principal da audiência foi a retomada dos repasses das contribuições patronais e dos 

parcelamentos suspensos no ano de dois mil e vinte, com a chamada “moratória da 

pandemia”. Informou que questionou a data em que o Executivo Municipal irá enviar o projeto 

de lei que possibilitará a retomada dos referidos pagamentos suspensos à votação no 

legislativo. Destacou que o Senhor Kadson Eduardo afirmou que o projeto está aguardando 

parecer do Ministério Público de Contas, com previsão de análise até o final de setembro do 

ano em curso, para eu o mesmo possa ser enviado a Câmara Municipal para ser votado. O Sr. 

Paulo Afonso Linhares, presidente da PREVI-MOSSORÓ, enfatizou que o projeto foi elaborado 

pela gestão da PREVI e enviado para o executivo desde o mês de janeiro do corrente ano, 

detalhou sobre os trâmites burocráticos em que deverá passar  desde seu  início até a fase de 

aprovação.  O presidente da PREVI-MOSSORÓ ratificou mais uma vez que a Prefeitura 

Municipal de Mossoró e a Câmara Municipal de Mossoró não têm débitos do exercício atual 

com a previdência dos servidores, e fez um comparativo das gestões anteriores quando havia 

atraso nos repasses ao instituto de previdência, e que hoje isso não mais acontece. O Sr. Luiz 

Francelino Filho disse que foi informado pela vereadora Maria Marleide da Cunha Matias que 

no PPA - Plano Plure Anual enviado ao Legislativo não consta no orçamento despesas com a 

realização de concurso público para a PREVI-MOSSORÓ – pauta reivindicada pelo Conselho e 

pelos servidores municipais. O Dr. Paulo Afonso Linhares interveio dizendo acreditar que pode 

ter acontecido algum equívoco na inclusão da matéria no PPA, mas que já conversou com a 

nobre vereadora para que a mesma apresente uma emenda ao projeto, e que ele iria articular  

com a bancada do prefeito para que a emenda da autoria da vereadora Maria Marleide da 

Cunha Matias seja aprovada. Dr. Paulo apresentou um relatório de análise de receitas e 

despesas do PREVI-MOSSORÓ. Informou que quando assumiu a presidência da instituição 

existia um saldo de quarenta milhões em caixa, hoje esse saldo chega a mais de sessenta e dois 

milhões de reais.  Sobre os recursos para a construção da sede própria informou que 

como consta no relatório de análises de receitas e despesas, já existe recursos para 

esse investimento. O Sr. Luiz Francelino Filho informou sobre a inviabilidade da 

participação dos conselheiros do PREVI-MOSSORÓ no congresso da ABIPEM que 

ocorrerá em Florianópolis nos próximos dias 15 a 17 de setembro, devido ao número 

limitado de vagas em função da pandemia. Por fim, foi deliberado que as reuniões 

ordinárias do conselho previdenciário serão realizadas na terceira sexta feira de cada 

mês, às dez horas da manhã. Nada mais havendo a dissertar, eu, Jerônimo Emiliano 



Marcolino Apolinário, lavro a presente ata que será assinada por mim e demais  

conselheiros presentes à reunião. 

 

Luiz Francelino Filho 

Presidente do Conselho da PREVI-MOSSORÓ 

 

 

Paulo Afonso Linhares 

Presidente da PREVI-MOSSORÓ 

 

 

 

Juliel de Souza da Silva 

Representante Titular dos servidores do legislativo 

 

 

 

Francisco Ferreira Júnior 

Representante Titular do Executivo 

     

 

 

Jerônimo Emiliano Marcolino Apolinário 

Suplente  

 

 

 

 

Álamo Jackson de Souza Duarte 

Suplente 

 


