
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO RPPS MUNICIPIO DE
VIÇOSA DO CEARÁ-CE

AOS 01 DIA  DO MES DE DEZEMBRO DE 2014  NA SALA DE REUNIÃO DO VIÇOSA-
PREV,   REALIZOU  A  86ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE
PREVIDÊNCIA,  REUNIRAM-SE  OS  MEMBROS  DO  CONSELHO,  DIRETORIA-
EXECUTIVA  DO  VIÇOSA-PREV   E  SERVIDORES  PARA  TRATAR  DE  ASSUNTOS
REFERENTES AO RPPS E DELIBERAREM SOBRE AS PAUTAS :  1. RELATÓRIO DE
INVESTIMENTOS  DO  VIÇOSA-PREV   2)  APROVAÇÃO  DA  POLITICA  DE
INVESTIMENTOS  3)  ADITIVO  DE  VALOR  DO  ALUGUEL  -  A  PRESIDENTE  DO
Conselho,  sra.  Maria Antonia abriu os trabalhos,  dando boas vindas ,  leu a pauta da
reunião e convidou para secretariar a reunião a conselheira Maria da  Assunção,  em
seguida convidou a diretora-executiva do VIÇOSA-PREV para falar, dando continuidade a
senhora Maria das Graças cumprimentou a todos , representando o VIÇOSA-PREV E O
COMITÊ DE INVESTIMENTOS A SENHORA MARIA  DAS GRAÇAS  deu continuidade a
reunião dando boas vindas aos participantes e destacando a Pauta do dia, em seguida,  e
foi direto falando que a  Politica de investimento para 2015 terá como base investimentos
mais conservadores para atingirmos a meta que é de O objetivo é garantir o equilíbrio de
longo prazo entre o ativo e passivo do VIÇOSAPREV obedecendo a seguinte meta: Meta
atuarial: 6% ao ano + inflação (IPCA) projetada para 2014 de 6,42% ao ano, totalizando
uma rentabilidade anual de 12,57%;  Meta de serviço passado: 0,08% ao ano; Meta de
déficit atuarial passado: 0,18% ao ano; e Meta para atingir limite mínimo de contribuição:
0,32% ao ano.  A primeira meta é definida como a meta necessária para que não seja
gerado déficit atuarial em virtude das aplicações.  A segunda meta tem como objetivo
pagar o déficit atuarial existente em virtude da não fundação por completo a ser realizada
pela Compensação Previdenciária a receber do INSS.  A terceira é referente ao déficit
atuarial já existente devido a vários motivos explicados na DRAA. A quarta tem como
objetivo atingir a contribuição mínima patronal de 11%. Por fim, a meta de investimento,
que é  composta  pela  soma das  quatro  submetas,  deve  ser  de  13,05% ao ano.   Os
investimentos específicos são definidos com base na avaliação risco/retorno, no contexto
do  portfólio  global  do VIÇOSAPREV.  Individualmente,  os  retornos  dos  ativos  são
projetados com base em um modelo que parte do cenário macroeconômico (nacional e
internacional) e projeta os impactos desse cenário para o comportamento da curva futura
de juros no caso da Renda Fixa, e para os diversos setores econômicos e empresas no
caso da Renda Variável.  As informações utilizadas para a construção dos cenários e
modelos acima descritos serão obtidas de fontes públicas e de consultorias privadas. A
Política de Investimentos e suas revisões são de competência da Diretoria Executiva que,
após  elaboração,  deverá  solicitar  aprovação  ao  Conselho  Municipal  de  Previdência,
conforme o  artigo  5º  da  Resolução  nº  3.922/2010.  As  aplicações  que  não  estiverem
claramente definidas nesse documento, e que não estiverem de acordo com as diretrizes
de investimentos ou em conformidade com a legislação aplicável em vigor, deverão ser
levadas ao Conselho Municipal de Previdência para avaliação. A Política de investimentos
foi  desenvolvida considerando as projeções macro e microeconômicas no intervalo de
doze meses e poderá, justificadamente, ser revista no curso de sua execução, com vistas
à adequação ao comportamento  da conjuntura  do mercado ou a  nova legislação.  As
informações contidas na Política Anual  de Investimentos e suas revisões deverão ser
disponibilizadas pelos responsáveis pela gestão do VIÇOSAPREV aos seus segurados e
pensionistas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua aprovação, através de
publicação no site da Unidade Gestora ou em meio físico na sede da Unidade Gestora.  A
politica de  investimento foi bastante discutida, inclusive as mudanças nos investimentos
que as vezes o gestor tem que ter a iniciativa técnica de realizar de imediato, dentro da
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mesma instiuição e nos mesmo indexadores dos fundos de investimentos, os ajustes de
acordo com o mercado financeiro, outro assunto que foi repassado pela gestora também
como representante da ACEPREM é a intensa luta do gestor cearense em mostrar aos
órgão fiscalizadores, midia, servidores e demais municipes como realmente funciona o
RPPS,  a base legal, as normas de enquadramento do CMN, como são realizados os
investimentos  ,  as  volatilidades  dos  fundos  de  investimentos  que  resultam  em
rendimentos negativos. Dando continuidade falou sobre o último assunto da pauta que é o
terceiro aditivo do contrato de locação de aluguel  da sede da secrEtaria do VIÇOSA-
PREV, onde funciona a pericia médica, que deverá ser reajustada o valor pelo IGP-M, é
bem localizado e o valor é abaixo do valor de mercado dos imóveis localizados no  centro
e com as mesmas caracteristicas. A presidente deu continuidade colocando em votação
todos os itens da pauta , em seguida os conselheiros se pronunciaram por unanimidade
pela aprovação da pauta Sem mais a considerar, encerro a presente Ata que depois de
lida e aprovada assino com os demais Conselheiros. Sala de reunião do VIÇOSA-PREV,
01 de dezembro de 2014.


