
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DO PREVI-MOSSORÓ 

 

Aos doze dias do mês de novembro 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 financeiros para o Previ; prova de certificação CGRPPS. O Sr. Luiz 

Francelino Filho, presidente do Conselho Previdenciário, iniciou os trabalhos informando que 

até o presente momento o Executivo Municipal não encaminhou à Câmara, o projeto de lei 

para reestabelecer os repasses das contribuições patronais e dos parcelamentos suspensos no 

ano de dois mil e vinte, com a chamada “moratória da pandemia”. O Senhor Paulo Afonso 

Linhares, presidente da Previ-Mossoró, enfatizou mais uma vez que o projeto foi elaborado 

pela gestão do Previ e enviado para o executivo desde o mês de janeiro do corrente ano.  

Informou também que o Previ-Mossoró tem atualmente um PL – Patrimônio Líquido de mais 

de setenta e quatro milhões de reais, em parte, graças às compensações previdenciárias. 

Novamente reiterou que a Prefeitura Municipal de Mossoró e a Câmara Municipal de Mossoró 

não têm débitos do exercício atual com a previdência dos servidores. No entanto, alertou para 

o fato de que o CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária do município de Mossoró 

vencerá no próximo dia 22 de novembro, o que poderá trazer enormes problemas para a 

gestão municipal. Na sequência, o Senhor Luiz Francelino questionou  porque da demora em 

agendar a prova de certificação em CGRPPS para do conselheiros que já se sentem preparados, 

sendo que alguns servidores do Previ já fizeram a referida prova. O senhor Paulo Linhares disse 

ter ocorrido falha na comunicação interna do instituto, mas que irá encaminhar solução para a 

questão em tela. Quanto ao envio do projeto de lei que garantirá a retomada dos repasses da 

Prefeitura ao Previ suspensos em dois mil e vinte, foi deliberado por unanimidade que o 

Conselho deverá enviar novo ofício ao Gabinete do Prefeito cobrando agilidade no processo, 

inclusive alertando para o vencimento do CRP e suas implicações à gestão municipal. Nada 

mais havendo a tratar, lavro a presente ata que será assinada por mim e demais 

conselheiros presentes à reunião. 
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