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

AOS  21  DIAS  DO  MES  DE  SETEMBRO  DE  2015  NA  SALA  DE  REUNIÃO  DO
VIÇOSAPREV, REALIZOU A 96ª 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) PRESTAÇÃO DE
CONTAS 2) CENARIO ECONOMICO 3) SEMINARIO ANEPREM  4) DIVERSIFICAÇÃO
DE INVESTIMENTOS NO BNB , BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA 5) NOVO
CNPJ DO VIÇOSA-PREV 6)PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2016.  A  presidente
Conselho,  sra.  Maria Antônia abriu  os trabalhos,  dando boas vindas ,  explicou que a
reunião tinha sido nesta data porque a gestora do RPPS do município é integrante da
chapa da ANEPREM – Associação Nacional de RPPS do Estado e municipios, sendo que
a eleição acontecerá em Goiania-GO, no Congresso da ANEPREM que acontecerá nos
dias  28,  29  e  30 de setembro e a  pauta  de hoje  é  bastante   extensa e  importante,
prosseguindo 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 ,   destacando a importância da Pauta falou  que os
temas são temas relevantes e de extrema importância para a sustentabilidade do RPPS
do  município,  pediu  a  compreensão  e  atenção  de  todos  os  conselheiros  ,  iniciando
prestou contas referente a agosto  no qual os extratos demonstram o total dos recursos
previdenciários  que  totalizam  exatos  R$   41.556.025,69(  quarenta  e  um  milhão,
quinhentos  e  cinquenta  e  seis  mil,  vinte  e  cinco  reais  e  sessenta  e  nove  centavos)
constatando  um  superavit  financeiro  expressivo  ,  todos  aplicados  em  Fundos  de
investimentos conservadores, prosseguindo, destacou a grande turbulencia na economia
nacional, e que fora aguardado essa reunião para tomar as medidas necessária e  tecnica
para  diversificar  os  investimentos,  principalmente  ao  que  são  atrelados  ao  IMA-B,
comunicou  que  recebeu  comunicado  da  caixa  ofertando  um  fundo  de  investimento,
semelhante  ao  que  já  mantemos  na  Caixa  e  que  da  bons  resultados,O  objetivo  do
FUNDO  é  proporcionar  aos  seus  cotistas  a  valorização  de  suas  cotas  por  meio  da
aplicação  em  carteira  composta  por  títulos  públicos  federais,  indexados  a  taxas
prefixadas,  pós-fixadas  (SELIC/CDI)  e/ou  índices  de  preços  (IPCA),   onde  foi
demonstrado a preocupação em fundos de investimentos no BNB e alguns do Banco do
Brasil, falou que a mudança de estratégia da politica de investimentos pode ocorrer, com
aprovação  do  Conselho  e  de  forma  responsável,   portanto  ,  após  analise  detalhada
proponho que os valor que tem no BNB setor publico previdencia que é atrelado ao IMA,
de  longo  prazo,  seja  resgatado  e  aplicado  no  BNB FI  RENDA  FIXA  PLUS LONGO
PRAZO  O  VALOR  DE  3.000.000,00   e  1.255.617,32  seja  transferido  para  Caixa
Econômica e aplicado no Fundo de Investimento CAIXA Brasil 2016 - VI Títulos Públicos
Renda Fixa, e os recursos que estão no Banco do Brasil conforme aprovação no mês
anterior, fora realizada da seguinte forma conforme oficio ao Banco do Brasil:  20210 –
X  :  RESGATAR  todos os recursos aplicados nos Fundo de investimentos  BB  PREV
IMA-B TP e BB PREV IDKA 2    e APLICAR de imediato no Fundo de Investimento  BB
PREV  RF IRF-M1 ; 20220-7 : RESGATAR  todos os recursos aplicados nos Fundo de
investimentos  BB  PREV IMA-B TP e  BB PREV IDKA 2    e APLICAR de imediato no
Fundo de Investimento  BB PREV RF IRF-M1 , inclusive os valores contindos ainda na
conta  corrente;20230-4  :RESGATAR   todos  os  recursos  aplicados  nos  Fundo  de
investimentos  BB PREV IDKA 2    e APLICAR de imediato no Fundo de Investimento  BB
PREV RF IRF-M1. Justifica-se o Ato pela opção de investimentos mais conservadores
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neste momento  de    alta instabilidade do Cenário economico e  volatilidade dos IMA-B.
Ressalta-se ainda,  que devido o novo CNPJ do VIÇOSA-PREV,  estão em tramite  as
aberturas  de  contas  no  BNB,  Caixa Economica  e  Banco  do  Brasil,  pois   os  valores
aplicados  nas  contas  com  o  CNPJ  em  baixa  nos  Fundos  de  Investimentos  serão
resgatados e aplicados , possivelmente nos mesmos tipos de Fundos de investimentos,
sempre respeitando a limitação da resolução 3299/2010-CMN.  Prosseguindo  a extensa
pauta falou do orçamento, que foi feito uma estimativa, porém ainda será analidsado pelo
contador, pois o ano de 2016 o controle das despesas será ainda maior, assim ficou a
proposta:     Gerenciamento e operacionalização do Viçosaprev
  
 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil R$   200.000,00

 Obrigações Patronais                    R$    40.000,00

 Contribuições                           R$     1.000,00

 Diárias - Civil                         R$    15.000,00

 Material de Consumo                     R$    60.000,00

 Serviços de Consultoria                 R$    10.000,00

 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física R$   120.000,00

 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica   R$   250.000,00
 
 Despesas de Exercícios Anteriores       R$     1.000,00

 Equipamentos e Material Permanente      R$   200.000,00
———————————————————————————————————————
        Total                  :         R$   897.000,00
————————————————————————————————————————
—————————————————————————————
Construção da Sede do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais

 Obras e Instalações                     R$   900.000,00
Aquisição de Imóveis                     R$   500.000,00

————————————————————————————————————————
—————————————————————————————
        Total                  :         R$ 1.400.000,00
————————————————————————————————————————
—————————————————————————————

 Encargos do VIÇOSAPREV                                                                   
  
Aposentadoria RPPS                      R$ 1.900.000,00

Pensões do RPPS                         R$   200.000,00
Outros Beneficios Previdenciarios       R$   460.000,00
Outros Beneficios Assistenciais         R$ 1.000.000,00

————————————————————————————————————————
—————————————————————————————
       Total                  :         R$ 3.560.000,00
————————————————————————————————————————
—————————————————————————————

  Reserva de Contingência                                                                  
  
Reserva de Contingência                 R$ 5.980.000,00

————————————————————————————————————————
—————————————————————————————
       Total                  :         R$ 5.980.000,00
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————————————————————————————————————————
————————————————————————————

————————————————————————————————————————
—————————————————————————————
  TOTAL GERAL                             :         R$ 11.837.000,00
————————————————————————————————————————
—————————————————————————————
Importa a presente proposta orçamentária do Fundo de Previdência  dos  Servidores

Municipais de Viçosa do Ceará para o Exercício de 2016, no  valor de R$ 11.837.000,00

(Onze milhões, oitocentos e trinta e sete  mil reais). Após a fala da Diretora, houve uma

intensa discussão sobre as pautas, o conselheiro Francimar carvalho, lembrou que esta

era a penultima reunião, pois o mandato será até o inicio de novembro, agradeceu a

oportunidade de cintribuir com o RPPS do municipio, em seguida a Presidente perguntou

se  mais  alguem  queria  se  pronunciar,  a  consellheira  Assunção  Sousa,  também

agradeceu, se mostrou preocupada com a crise, mas ressaltou que confia na gestão e

sabe que tudo é feito dentro dos tramites legais. A conselheira Zelia Passos falou sobre

os procedimentos bancários,  que o importante é que tudo fosse realizado dentro dos

limites  legais  e  o  que  fosse  preciso  fazer  para  manter  o  equilibrio  financeiro  nos

investimentos e que estivesse de acordo com a resolução, e que cointinuassemos com a

mesma transparência, publicando todos os tramites de investimento no site do VIÇOSA-

PREV,  onde  todo  servidor,  todo  cidadão  pode   ter  conhecimento  e  em  seguida  fez

também sua despedida do Conselho,  pois  o  mandato  de dois  anos está  findando.  A

presidente colocou em votação a pauta pela ordem da leitura, sem nenhum comentario

adicional, os membros do Conselho aprovaram por unanimidade todos os assuntos da

pauta.  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, 21 de setembro de

2015.


