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

AOS  29  DIAS  DO  MES  DE  FEVEREIRO  DE  2016  NA  SALA  DE  REUNIÃO  DO
VIÇOSAPREV  ACONTECEU   A  101ª  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)
CONTRATO DE SISTEMA INFORMATIZADO CONTABIL 2) RESCISÃO CONTRATUAL
DOS SERVIÇOS CONTABEIS 3) CONTRATO DE NOVA ASSESSORIA CONTÁBIL 4)
POLITICA  DE  INVESTIMENTOS  5)  INVESTIMENTO  EM  FUNDO  IMOBILIÁRIO  6)
VIAGEM A SÃO PAULO – REUNIÃO ANEPREM O presidente Conselho, Sr. João Paulo
abriu os trabalhos, dando boas vindas, destacou a pauta, e em seguida pediu para a
gestora do VIÇOSA-PREV se pronunciasse, detalhando as situações a serem analisadas
pelo Conselho Municipal de Previdência. Iniciando sua fala  e destacando que como  fora
tratado  anteriormente,  devido  ao  desmembramento  do  orçamento  será  necessário  o
contrato de sistema informatizado de contabilidade, patrimônio, almoxarifado e portal da
transparência, pois antes utilizávamos apenas o link do sistema contábil da prefeitura para
os lançamentos das escriturações contábeis,  lançamentos  separados,  obedecendo as
normas legais de escrituração contábil de RPPS. Ainda sobre contabilidade expressou a
necessidade de rescindir o contrato da assessoria contábil atual para que seja solicitado
uma  assessoria  mais  voltada  aos  serviços  de  escrituração  contábil  de  RPPS,  em
atendimentos a parte específica do  PCASP/MCASP pelas crescentes exigências legais
de escrituração contábil de Regime Próprio, ressalto que a Unidade Gestora precisa de
serviços mais especializados nesta área. Sobre a politica de investimento do ano de 2016,
devidamente aprovada em dezembro de 2016, foram realizados alguns ajustes devido ao
complicado cenário econômico e analise do retorno de investimento, ainda falou sobre o
interesse em investir  em Fundos imobiliários,  pois  apesar  do mercado está em crise,
alguns investimentos se tornam viáveis neste período e posteriormente o retorno será
maior devido a valorização, aconselhado apenas para fundos de investimentos que não
precisam de liquidez a curto e médio prazo. A gestora deu prosseguimento falando sobre
a  viagem  realizada  de  17  a  20  de  fevereiro,  para  uma  reunião  da  ANEPREM  que
aconteceu dia 18 e 19 de fevereiro no prédio do SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, onde foram
dois dias de grande importância para o RPPS Nacional, onde representando o Ceará,
foram tratados de planejamento de 2016, incluindo o XVI CONGRESSOO NACIONAL DA
ANEPREM. O presidente falou aos conselheiros que analisassem detalhadamente e se
quisessem fazer perguntas a gestora sobre alguma dúvida sobre a pauta, esse era o
momento,  a  gestora  imediatamente  se  colocou a disposição,  os  membros do Comitê
demonstraram entendimento da pauta e das situações,e o Presidente colocou em votação
todos os assuntos tratados, que por unanimidade foram aprovados pelos conselheiros,
que estão dispostos a apoiar todas as decisões que levem a sustentabilidade, eficiência  e
transparência  dos  Atos  do  VIÇOSA-PREV.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu  Rosana
Rocha,  secretaria  AH  DOC  do  CMP,  encerro  a  presente  Ata  que  depois  de  lida  e
aprovada assino com os demais membros. Sala de reunião do VIÇOSA-PREV, 29  de
fevereiro de 2016.


