
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

DE MOSSORÓ – PREVI-MOSSORÓ 

 

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte, as dez horas, os 

membros do Conselho Previdenciário do Previ-Mossoró reuniram-se 

virtualmente para deliberar sobre a seguinte pauta: 1- Informes gerais; 2- 

Repasse da Prefeitura Municipal de Mossoró. O presidente do Conselho Senhor 

Luiz Francelino iniciou a reunião informando sobre o Congresso da ABIPEM que 

ocorrerá em Fortaleza, entre os dias 2 e 4 de dezembro do ano em curso, e que 

os interessados em participar deveriam se pronunciar para que se possa 

providenciar a ida dos mesmos. Na sequência passou a palavra ao Presidente 

da Previ, Senhor Elviro, o qual discorreu sobre a situação financeira do Previ 

Mossoró, comparando o antes da sua gestão e como se encontra hoje. Destacou 

que a Previ tem em caixa mais de sessenta e oito milhões de reais; que 

conseguiu receber a título de compensação previdenciária mais de quarenta e 

três milhões de reais. Sobre os parcelamentos enfatizou que a PMM repassou 

ao Previ-Mossoró ao longo do anos um valor superior a vinte milhões de reais; 

que a Prefeitura de Mossoró tem débitos patronais referente ao período de março 

a setembro de dois mil e vinte, equivalente a quinze milhões, oitocentos e 

cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e cinco 

centavos; e, mais sete milhões, quinhentos e vinte e um mil, novecentos e 

cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos) relativos a acordos de 

parcelamentos anteriores, totalizando uma dívida de vinte e três milhões, 

trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e seis 

centavos para com o Previ-Mossoró.  A próxima reunião do conselho ficou 

previamente agendada para o dia três de dezembro de dois mil e vinte. Nada 

mais havendo a tratar, eu Rita de Cássia, lavrei a presente ata que será ao final 

assinada por mim e demais conselheiros presentes. 

Rita de Cassia Almeida de Assis 

 

Luiz Francelino Filho 

 

Eliete Vieira da Silva Martins 

 

Elviro do Carmo Rebouças Neto 

 

Francisco Ferreira Junior 

 

Evandro Pereira da Silva 


