
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DO PREVI-MOSSORÓ 

Aos vinte e três dias do mês de dezembro 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; repasses da Prefeitura de Mossoró e da Câmara municipal para o Previ; 

apresentação das contas do Previ-Mossoró 2021; apresentação, análise e aprovação da P.A.I – 

Política Anual de Investimentos 2022. Iniciando a reunião, o Sr. Luiz Francelino, presidente do 

Conselho Previdenciário, falou sobre a realização do exame de certificação em CGRPPS, ocorrido 

no dia dez de dezembro do corrente ano, onde os conselheiros Juliel Souza, Evandro Pereira e o 

próprio Luiz Francelino obtiveram êxito, sendo os três conselheiros aprovados. Falou ainda da 

necessidade de todos os conselheiros também serem certificados até o final do mês de março 

de dois mil e vinte e dois, uma vez que deverá haver mudança no formato da prova. Seguindo 

com os informes, a Senhora Jéssica Freire, Diretora de Previdência, apresentou um balanço da 

gestão do Previ em 2021, onde o Previ conta hoje com 812 beneficiários, sendo 732 aposentados 

e 80 pensionistas. Informou ainda que o CRP – Certificado de Regularização Previdenciária teve 

sua renovação de forma judicializada, uma vez que há pendências do Executivo Municipal junto 

ao Ministério da Previdência Social e Emprego. Enfatizou que o Previ-Mossoró está 

desenvolvendo alternativas para que tenha uma maior transparência junto ao TCE – Tribunal de 

Contas do Estado. Que hoje o Previ conta com oito colaboradores certificados em CGRPPS. Que 

o Instituto está utilizando certificados digitais em todos os setores visando a desburocratização. 

Sobre os repasses da prefeitura e da câmara, Dr. Paulo Linhares, presidente do Previ-Mossoró, 

destacou que todos os repasses referentes ao ano de 2021, tanto da parte patronal, dos 

servidores e parcelamentos estão rigorosamente em dia. Não obstante o débito acumulado nas 

gestões anteriores ultrapassarem a casa dos R$180.000.000,00, o Instituto Previdenciário dos 

servidores públicos de Mossoró tem hoje um PL – Patrimônio Líquido de cerca de 

R$74.000.000,00. Seguindo a reunião, Dr. Cássio Rodrigo da Costa Almeida, Diretor 

Administrativo e Financeiro do Previ-Mossoró fez a apresentação das contas (receitas e 

despesas) do Previ até novembro do ano em curso. O conselheiro Juliel Souza questionou sobre 

o selo pró-gestão, oportunidade em que a Senhora Jéssica falou que os processos do instituto 

estão sendo encaminhados ao TCE e que o Previ está caminhando para buscar excelência na 

gestão previdenciária. Os balancetes e demonstrativos contábeis deverão ser apresentados e 

apreciados na próxima reunião do Conselho que deverá ocorrer no próximo dia dezessete de 

fevereiro de dois mil e vinte e dois. Na sequência foi apresentada e apreciada a P.A.I – Política 

Anual de Investimentos 2022, conforme preconiza a Resolução CMN nº 4.963/2021 e em 

conformidade com o Decreto nº 5.464 de 12 de agosto de 2019. Destarte, a P.A.I 2022 foi 

previamente analisada e aprovada pelo Comitê de Investimento do Previ-Mossoró, em reunião 

ocorrida no dia vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte e um. Feitos os devidos 

esclarecimentos, o pleno do Conselho Previdenciário aprovou por unanimidade a Política Anual 

de Investimento do Previ-Mossoró para 2022. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata 

que será assinada por mim e demais conselheiros presentes à reunião. 
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