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

AOS 25 DIAS DO MES DE MAIO  DE 2016 NA SALA DE REUNIÕES DO VIÇOSA-PREV,
AS 16:30H ACONTECEU A 104ª 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) DATA  DO CURSO
DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIAS - REGRAS DE APOSENTADORIA  PARA
SERVIDORES,  APRESENTAÇÃO DO JT PREV AOS SERVIDORES.  E DO  CURSO
SIPREV-PERICIA   2) ENCONTRO REGIONAL – ANEPREM  3) VIAGEM A BRASILIA-
DF .  O presidente  Conselho,  Sr.  João  Paulo  abriu  os  trabalhos,  dando boas  vindas,
destacou a pauta, falou da importância do Conselho, da participação dos Conselheiros
nas reuniões, pois mesmo compreendendo que as ações são pautadas na legalidade, o
Conselho é um órgão deliberativo, fiscalizador.  Em seguida pediu para que a gestora do
VIÇOSA-PREV  se  pronunciasse,  detalhando  as  situações  a  serem  analisadas  pelo
Conselho Municipal de Previdência. Sobre os cursos falou sobre as datas agendadas: dia
03 – curso de regras de aposentadoria, sendo pela manhã profissionais do Magistério e
pelo  turno da tarde os  profissionais  das demais  secretarias,  dia  20  de maio   será  a
apresentação  e  esclarecimentos  do  FII  JT  PREV   -  HABITACIONAL,  e  dia  23  o
treinamento  do SIPREV-  MÓDULO PERICIA  MÉDICA,  para  tanto  solicitou  também a
deliberação  para  adquirir  os  serviços  de  lanches,  devido  a  maioria  dos  servidores
residirem na zona rural  e/ou trabalharem em Escolas,  Creches  e  PSF dos Distritos.
Destacou que recebeu convite do Presidente da ANEPREM para ir com uma comissão
representativa a uma reunião com o Secretário de Previdência do Ministério da Fazenda,
Dr.  Marcelo  Caetano.,  onde  será  elaborada  uma carta  com a  participação  de  várias
Associações  estaduais,  no  entanto,  ainda  pairam  alguns  anseios  e  proposições  dos
gestores  previdenciários  que  externaram no  documento    e  que  esperam que  sejam
apreciadas e oportunamente implementadas. Antes da viagem que está agendada para o
dia 09 de junho,  a  gestora comunicou que haverá uma reunião da ACEPREM com o
tema Encontro Regional de Gestores de RPPS  do Estado do Ceará e desta reunião sairá
as  opiniões  sobre  os  anseios  que serão  registrados  na  carta  da  ACEPREM e serão
incluídas  na  Carta  Nacional,  após  aprovação  das  outras  Associações,  o  encontro
Regional Cearense tem previsão para acontecer dia 01 de junho em Guaramiranga -CE.
Houve várias perguntas sobre a pauta, todas devidamente esclarecidas, em seguida  o
Presidente do Conselho colocou a pauta em votação todos os assuntos tratados que fora
aprovado por unanimidade mais havendo a tratar, eu Rosana Rocha, secretaria AH DOC
do CMP, encerro a presente Ata que depois de lida e aprovada assino com os demais
membros. Sala de reunião do VIÇOSA-PREV, 25 de maio de 2016.


