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

AOS 29 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016 NA SALA DE REUNIÕES DO VIÇOSA-
PREV,  AS  16:30H  ACONTECEU  A  103ª  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)
CURSO  DE  PREPARAÇÃO  PARA  APOSENTADORIAS  -  REGRAS  DE
APOSENTADORIA  PARA SERVIDORES  2) CONSTRUÇÃO SEDE DO VIÇOSA PREV .
3) . APRESENTAÇÃO DO JT PREV AOS SERVIDORES. 4) TOMBAMENTO DOS BENS
DO VIÇOSA-PREV 5)  CURSO SIPREV-PERICIA   6)  COMPRAS NECESSÁRIAS AO
FUNCIOANMENTO DA UNIDADE GESTORA.   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.  A Diretora comunicou que está planejando em
parceria  com  a  assessoria  jurídica  do  VIÇOSA-PREV  um  curso  sobre  regras  de
aposentadoria para servidores do magistério e para os demais servidores, destacou que
utilizará uma dinâmica de explicação das regras e posteriormente os servidores poderão
fazer  perguntas  sobre  suas  regras  de  aposentadoria,  informou que  o  curso  não  terá
certificado,  apenas  comprovação  de  assinatura  em  lista  de  presença,  destacou  que
atende diariamente servidores na prestação de serviços de simulação de aposentadoria,
mas o curso será também um momento de interação e discussão em torno das regras do
RPPS. Dando seguimento destacou com alegria que o Município fará um termo de cessão
de um terreno para o VIÇOSA-PREV com objetivo de construção de sede própria para
funcionamento da Diretoria   e  do Serviço  de Pericia  Médica,  e   colocou em pauta o
serviço de  sondagens de reconhecimento  para determinar o perfil geológico completo do
terreno. Falou ainda que o valor da taxa de administração constitui reserva e por isso tem
condição legal e financeira para construção da sede, porém explicou que tem condições,
se  for  dentro  do  orçamento,  e  dentro  do  limite  da  taxa  de  administração  que  está
devidamente registrada em ata,  nos demonstrativos encaminhados a Previdência e nos
relatórios da assessoria administrativa e atuarial da ARIMA. Comunicou que ainda  neste
semestre reunirá os servidores para fazer uma prestação de contas sobre os recursos
previdenciários e melhor exposição sobre a adesão ao fundo de investimento imobiliário
JT PREV, que além de fazer um investimento que consta na estratégia de investimento no
DPIN, trará um desenvolvimento para o município e atenderá os servidores que não tem
casa  própria,  seguiu  falando sobre  o  início  do  trabalho de tombamento  do bens do
VIÇOSA-PREV, inclusive colocou a situação de compras de plaquetas. Destacou ainda
que será realizado um curso do Módulo de Perícia Médica ministrado pela Isabel Cristina
Pereira Vidal   que presta serviços como operadora do SIPREV, com apoio de Danilo
Martins de Oliveira, que ocupa o cargo de secretário do VIÇOSA-PREV, concluiu sua fala
sobre as compras necessárias ao funcionamento da unidade gestora, como carimbos,
adesivos  de  identificação   além  de  cartilhas  com  esclarecimentos  aos  servidores
vinculados ao RPPS sobre o serviço de exame médico pericial, ressaltando que está em
fase  de  alteração  do  Decreto  para  melhor  adequação  legal.  Além   da  pauta  como
acontece  em todas  as   reuniões estendem-se a  outros  assuntos  referente  a  Regime
Próprio na qual  a gestora responde prontamente. Houve várias perguntas sobre a pauta,
todas devidamente esclarecidas, em seguida  o Presidente do Conselho colocou a pauta
em votação todos os assuntos tratados que fora aprovado por unanimidade 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-
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PREV, 29 de abril  de 2016.


