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

AOS 27 DIAS  DO MES DE MARÇO DE 2015   NA SALA DE REUNIÃO DO VIÇOSA-
PREV  REALIZOU  A  90ª  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) AUDITORIA DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 3) REVOGAR O
DECRETO SEMPE 4) REMUNERAÇÃO DOS MÉDICOS PERITOS DO SEGURADOS
DO RPPS . 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   ,  deu continuidade a  reunião dando boas vindas aos participantes  e
destacando  a  Pauta  ,prestou  contas  do  mes  de  fevereiro  totalizam  exatos
R$ 37.045.443,15,  constatando um superávit financeiro expressivo , todos aplicados em
Fundos  de  investimentos  conservadores,  prosseguindo,  destacou  todos  os  dados  da
auditoria, lendo para o conselheiros todos os itens solicitado no termos de solicitação de
documentos, denominado TSD,  a lista de documentos para   atendimentos a auditoria do
Ministerio da previdencia se refere ao ano de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 E  até
março de 2015,destacou que tem a satisfação em receber  essa auditoria  direta,  que
resultará numa avaliação geral do Regime Proprio de Previdencia Social de Viçosa do
Ceará, ainda temos  a prestação de contas de gestão do ano de 2014 ao TCM-CE ,
prosseguindo falou que  está  em fase de elaboração dos  dados para os  Decretos do
Censo  Cadastral-PROPREV  2,este  tem  minuta  elaborada  pelo  próprio  Ministério  da
Previdência, sendo que o conograma de organização é realizado em  concordancia com a
empresa contratada.pelo Ministério da Previdencia Social, adiante falou sobre o Decreto
do Serviço de Exame Médico Pericial que precisa se adequar, instituir novos formulários,
desta portanto um intenso trabalho, onde  será colocado em votação nesta reunião  o
pagamento  da  remuneração  dos  médicos  peritos  pela  horas  trabalhadas  nos
atendimentos dos segurados do RPPS no Serviço de exame médico pericial,   Dando
prosseguimento a presidente  colocou em votação as demais pautas e foram aprovadas
por 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, 27 de
MARÇO de 2015.


