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

AOS 07 DIAS  DO MES DE MAIO  DE 2015   NA SALA DE REUNIÃO DO VIÇOSA-
PREV,   REALIZOU  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE
PREVIDÊNCIA  PARA  DELIBERAÇÃO  SOBRE  NOVO  FUNDO  DE  INVESTIMENTO
EXCLUSIVO  PARA  RPPS  OFERTADO  PELA  CAIXA  ECONOMICA  E  SOBRE
ALTERAÇÃO DO DECRETO QUE DISPÓES SOBRE O CENSO PREVIDENCIÁRIO. 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  a
proposta  para  novo  investimento,  dando  continuidade  a  senhora  Maria  das  Graças
cumprimentou a todos , representando o VIÇOSA-PREV , informou que a caixa  o lançará
dois novos fundos para RPPS: Fundo de Investimento Caixa Brasil 2016 I TP RF e Fundo
de Investimento Caixa Brasil 2018 IV TP RF que receberão aportes em um único dia,
previsto  para 08/05/2015.Os fundos terão como estratégia alocar  em sua carteira  um
único ativo, que serão NTN-B com vencimento em 2016 e 2018 respectivamente, que
atualmente  oferecem  retornos  acima  da  meta,  atuarial  dos  Regimes  Próprios  de
Previdência  Social  -  RPPS  (IPCA+6,00%aa).  Dessa  forma,  os  fundos  terão  como
expectativa de rentabilidade líquida (já descontando os custos) superar a meta atuarial no
período. Vide abaixo curva de NTN-B em 04/05/2015, lembrando que as taxas podem
sofrer  variação  até  a  data  de  lançamento  do  fundo,  portanto  como  este  fundo  de
previdência  não  tem  problemas  de  liquidez  a  longo  prazo,  coloco  em  votação  a
transferência  de  quinhentos  mil  reais  (500.000,00)  do  Banco do Brasil  para  alocação
neste  novo  fundo de investimento  com resgate  em agosto  de 2016,  sendo uma boa
oportunidade para diversificar os investimentos e está dentro do limite disposto na Politica
de Investimentos, e atingir a meta atuarial é importante para a sustentabilidade do sistema
previdenciário. Dando continuidade destacou que a minuta do Decreto sobre o Censo
Previdenciário  originada  do  Ministério  da  Previdência  Social,  foi  implementada  pelo
município através do Decreto Municipal n° 080/2015, de 15 de abril de 2015, mas que
após análise, constatou que duas situações deveriam ser alteradas: a primeira é sobre a
realização do Censo Cadastral nos Distritos, pois  a empresa SERCONPREV detalhou a
necessidade de Internet e cabeamento em rede dos computadores, outro assunto é sobre
os critérios de  suspensão dos vencimentos, remuneração ou proventos dos segurados
que não realizem o Censo no tempo determinado em regulamento, que não deveriam
ficar suspensos até o mês posterior a conclusão do censo e sim, no mês de conclusão do
censo,  sendo  reativado  após  cinco  dias  úteis  e  consecutivos  da  regularização.  Os
conselheiros   se  mostraram  confiantes  na  indicação  do  investimento,  em  relação  a
suspensão  de   pagamentos  dos  vencimentos  ou  proventos,  concordaram  com  a
suspensão apenas por cinco dias úteis e consecutivos, já que uma suspensão até o mês
subsequente poderia resultar em prejuízo para os segurados e beneficiários do regime
próprio de previdência social, podendo ainda ter inúmeras demandas judiciais, mesmo
tendo  ampla divulgação do censo, na rádio, faixas, banner, folders, spot,  rádio local e
parceria com todas as secretárias e fixação de cartazes em locais de grande acesso ao
público, como banco, INSS, Fórum, lotérica, prefeitura, Centro administrativo,  hospital,
escolas da zona urbana e zona rural, PSF sede e na zona rural, CREAM, CRAS, entre
outros, com essa divulgação ampla, espera-se  atingir cem por cento a inserção de dados
dentro  do  SIPREV para  envio  ao  Ministério  da  Previdência  Social,  para  emissão  de
Relatórios  Previdenciários  e  posteriormente  a  implantação  do  CNIS-RPPS.  Dando
prosseguimento a presidente  colocou em votação as  pautas e foram aprovadas por
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unanimidade.  Sem  mais  a  considerar,  encerro  a  presente  Ata  que  depois  de  lida  e
aprovada assino com os demais membros. Sala de reuniões do VIÇOSA-PREV, 07 de
maio de 2015.


