
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA -CMP 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA-CMP
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho do ano de 2017 (dois mil e dezessete) na sala de reuniões do
VIÇOSA-PREV às  10:00  horas  aconteceu  a  118ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Municipal  de
Previdência - CMP, realizada entre os membros do Conselho, da Diretoria Executiva do VIÇOSA-
PREV e de servidores presentes para tratar de assuntos de interesse do RPPS do Município de Viçosa
do Ceará. Sendo deliberado sobre a pauta da reunião os seguintes assuntos. 1- Contratação de Empresa
para  construir  o  Prédio  da  Sede  Própria  do  VIÇOSA-PREV;  e  2-  Processos  de  solicitações  de
aposentadorias enviados ao Tribunal de contas dos Municípios- TCM no primeiro semestre de 2017. O
Presidente  do Conselho Municipal  de Previdência,  o  Sr.  João Paulo  Vieira  abriu  os  trabalhos  da
reunião dando boas vindas a todos os presentes e em seguida pediu para que o Diretor Executivo do
VIÇOSA-PREV, Sr. Eriberto Soares Passos se pronunciasse e detalhasse a pauta a ser apreciada pelo
Conselho. Iniciou o Sr. Eriberto Passos, falando que foi assinado contrato com a Empresa Construtora
Lázio EIRELLI, vencedora do processo licitatório para a construção do prédio próprio da sede do
RPPS do  Município  de  Viçosa  do  Ceará  -  VIÇOSA-PREV,  sendo  também assinada  a  ordem de
serviço.  Em seguida, disse também que no primeiro semestre deste ano de 2017 foram processados e
enviados, ao Tribunal de Contas dos Municípios, 13 (treze) pedidos de Aposentadoria por Tempo de
Contribuição e 01 (um) pedido de Aposentadoria Por Invalidez permanente. A seguir o Sr. Presidente
do Conselho  Municipal  de  Previdência  colocou a  pauta  apresentada  em votação,  sendo todos  os
assuntos aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar eu José Elias Silva de Oliveira que
secretariei esta reunião, encerro a presente ata que depois de lida e aprovada assino com os demais
membros. Sala de reuniões do VIÇOSA-PREV em 27 de julho de 2017.


