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

AOS 29 DIA  DO MES DE JANEIRO DE 2015  NA SALA DE REUNIÃO DO VIÇOSA-
PREV,   REALIZOU  A  88ª  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) ADITIVOS DE CONTRATOS PARA 2015. 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  ano  de   2014,  comunicando  que  fechou  o  mes  com  recursos
previdenciários  de   R$ R$ 35.508.262,39 ,   relatou  sobre  o  VIÇOSA-PREV  EM
NÚMEROS,  referente  ao  ano  de  2014.  Despesa   com   folha  de  benefícios(pensão,
aposentadoria, salário maternidade, beneficio por incapacidade e salário família) de R$
1.693.100,09  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO  ANUAL  ANUAL  ;Despesa
administrativa(manutenção  da  Unidade  Gestora)  -   R$  362.431,76  ANUAL –  GASTO
APENAS 28.79% DO VALOR PERMITIDO POR LEI; Média de Receita  das contribuições
previdenciárias – R$ 7.179.981,28; Média retorno dos investimentos- R$ 3.574.178,25;
Fluxo  de Compensação Previdenciária- COMPREV (RGPS-INSS/RPPS-VIÇOSA-PREV)-
27 requerimentos deferidos  – R$ 478.101,06  Receitas totais com base no extrato de
31.12.2014 – R$  de R$ 35.508.262,39. Fora proprosto pelo  contador que efetivamente
todo valor referente a taxa de administração para o ano de 2015 fosse transferido para a
conta  20230-4, que trata-se dos valores da taxa de administração, assim foi resgatado
conforme  mostrado  nos  APRs  da  conta  20220-7,  investimentos  em  multimercado  e
aplicados  em fundos  de  investimentos  da  conta  20230-4  -  BB  PREVID  RF  IRF  M1,
enquadrado na Resolução 3922/10 – artigo 7º,  inciso I,  alinea b. Dando continuidade
apresentou  os  relatórios  sobre  cenário  econômico  e  situações  de  investimentos,  e
também apresentação das APRs mensais, dando prosseguimento falou também sobre o
resgate no multimercado, trata-se de um atendimento a politica de investimentos para
2015, trata-se de adequação ao DPIN 2015. Ainda destacou que o cenário economico
para 2015  extremamente desfavorável, segundo relatórios técnicos de especialistas na
área  economica,  por  isso  todos  os  investimentos  terão  o  perfil  conservador.  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, 29 de
janeiro de 2015.


