
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 dezembro de 2017 (dois mil e dezessete) às16:00 horas, na sala
de  reuniões  do  VIÇOSA-PREV,  aconteceu  a  123ª  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 assuntos. 1) Pagamento da 2ª parcela do 13º
salário e folha do mês de dezembro. 2) solicitação ao setor de licitação de novos processos licitatórios
e/ou  aditivação dos  contratos  existentes.  3)  Renovação de  CPA 10;  e  4)  Pagamento  da primeira
medição da construção da sede própria do VIÇOSA-PREV. A Presidente  do Conselho Municipal de
Previdência, Sra. Rosa Ramos dos Santos, 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.  Iniciou o Sr.  Diretor dizendo que o
VIÇOSA-PREV efetuou  no dia 15 deste mês de dezembro, o pagamento da 2ª(segunda) e última
parcela do 13º salário do ano de 2017 de todos os benefícios previdenciários e da Diretoria.  Fez
também o pagamento de dezembro dos contratos  em vigor,  estando portanto,  com todos os seus
compromissos  rigorosamente  em  dia.  Que  foi  solicitado  ao  setor  de  licitação,  novos  processos
licitatórios e/ou aditivação dos contratos existentes do VIÇOSA-PREV, visando manter os serviços
regulares e dentro das normas vigentes para o ano de 2018. Informou que o servidor do Município,
Carlos  Eduardo  Costa  Alves,  tesoureiro  do  VIÇOSA-PREV,  efetuou  a  renovação  do Certificado
CPA10 por período de 3 anos,  ficando assim,  habilitado a  participar  das  decisões  do Comitê de
Investimentos do VIÇOSA-PREV por mais esse período. Por fim, disse que foi pago à Construtora
Lázio  EIRELI,  conforme  processo  licitatório  e  contrato   firmados.  O  valor  de  R$:  168.214,71
referente à 1ª medição do Prédio da Sede Própria do VIÇOSA-PREV em construção situada à Rua
Professora Ana Maria S/Nº, Centro, neste Município  de Viçosa do Ceará. A seguir a Sra. Presidente
do Conselho Municipal  de Previdência  colocou a pauta  apresentada em votação,  sendo todos os
assuntos apresentados, 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 dezembro de 2017.     


