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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2017(dois mil e dezessete) na sala de reunião do
VIÇOSA-PREV, às  16:30 horas,  aconteceu a  115ª  Reunião  Ordinária  do Conselho Municipal  de
Previdência - CMP, da Diretoria Executiva do VIÇOSA-PREV e servidores presentes para tratar de
assuntos de interesse do RPPS do Município de Viçosa do Ceará. Quando foi deliberado sobre a pauta
da  reunião:  1-  Abordagem  e  analise  sobre  a  rentabilidade  dos  ativos  do  VIÇOSA-PREV;  2-
Solicitação  ao setor  de licitação de  abertura de processo licitatório para assessoria de Investimentos
e de Previdência. O presidente do Conselho, Sr. João Paulo Pereira Vieira abriu os trabalhos dando
boas vindas a todos os presentes em seguida pediu para o Diretor Executivo do VIÇOSA-PREV se
pronunciar e detalhar a pauta a ser apreciada pelo Conselho Municipal de Previdência do Município
de Viçosa do Ceará.  Iniciou,  o Sr. Eriberto Soares Passos, dizendo que a queda da taxa de juros
SELIC vem configurando um novo cenário na rentabilidade dos valores e aplicações financeiras. A
Economia Nacional vem numa recessão forte e o Governo Federal tomando medidas para revertê-la.
Com  o  processo  inflacionário  sob  controle,  a  taxa  de  juros  está  caindo  de  forma  acentuada,
impactando diretamente na rentabilidade dos ativos do VIÇOSA-PREV. As finanças do VIÇOSA-
PREV no presente são satisfatórias e de equilíbrio. Temos que nos mantermos vigilantes também com
o futuro de nossos beneficiários. Manter o equilíbrio é o foco. Por último informou que a Diretoria do
VIÇOSA-PREV, preocupada com a queda na rentabilidade de suas aplicações financeiras e com a
regularidade  pediu  ao  Setor  de  licitação  a  abertura  de  processos  licitatórios  para  contratação  de
assessorias  nas  áreas  de  Investimentos  e  Previdenciária.  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  antônio  Carlos  Rocha de  Lima que
secretariei esta reunião, encerro a presente ata que depois de lida e aprovada assino com os demais
membros. Sala de reunião do VIÇOSA-PREV em 28 de abril de 2017.


