
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
DE MOSSORÓ – PREVI-MOSSORÓ 

 

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, as nove horas, os membros 
do Conselho Previdenciário reuniram-se virtualmente para deliberar sobre a 
seguinte pauta: 1- Informes; 2- Renúncia do conselheiro Juliel Souza da função 
de Secretário do Conselho; 3- Repasse da Prefeitura Municipal ao Fundo 
Previdenciário.  O presidente do Conselho, Luiz Francelino iniciou a reunião 
convocando membros do conselho para ocupar a função de secretário(a) em 
substituição a Juliel Souza, o qual expôs suas razões para deixar a função. Após 
sugestões e indicações de alguns nomes, a conselheira Rita de Cássia aceitou 
assumir a função de Secretária do Conselho Previdenciário. O Presidente da 
Previ, Senhor Elviro Rebouças iniciou sua fala comparando a situação financeira 
da Previ Mossoró, antes da sua gestão e como se encontra hoje. Em resumo 
destacou que o Previ tem em caixa 70.556.747,28(setenta milhões, quinhentos 
e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos); 
tendo recebidos de compensação previdenciária 42.698.002, 47(quarenta e dois 
milhões, seiscentos e noventa e oito mil, dois reais e quarenta e sete centavos). 
Sobre os parcelamentos destacou que a PMM pagou ao longo dos anos 
20.340.804,76(vinte milhões, trezentos e quarenta mil, oitocentos e quatro reais 
e setenta e seis centavos); que a PMM deve as cotas patronais referente ao 
período de março a setembro de 2020, no valor de 13.880.667,08(treze milhões, 
oitocentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oito centavos) e, 
mais, 7.435.632,84 (sete milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e 
trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) relativos a acordos de 
parcelamentos anteriores, totalizando uma dívida de 21.316. 299,92(vinte e um 
milhões, trezentos e dezesseis mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa 
e dois centavos).  A próxima reunião do conselho ficou previamente agendada 
para o dia cinco de novembro 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. 
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