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

AOS 29 DIA  DO MES DE DEZEMBRO DE 2014  NA SALA DE REUNIÃO DO VIÇOSA-
PREV,   REALIZOU  A  87ª  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 DE NOVEMBRO 2) ADITIVOS DE CONTRATOS PARA 2015.3) RELATÓRIO
ANUAL  PARA  PRESTAÇÃO  DE  CONTASA  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 mes de
novembro de 2014,  comunicando que fechou o mes com recursos previdenciários de
R$ 34.370.162,20 constatando um superávit  financeiro expressivo,detalhado na reunião
dos membros do Comitê de Investimentos. Dando continuidade destacou os aditivos que
seriam necessários em 2015,  ressaltou que todos os serviços são importantes e que
coloca em votação o aditivo a todos os contratos, respeitando-se o limite legal de cada
modalidade  licitatória  e  o  limite  legal  da  taxa  de  administração.  Os  contratos
administrativos de  pessoa  juridica  e  pessoa  fisica  especificamente  da  Interpublica
Assessoria,  Serv Control  Contabilidade, 3IT Consultoria, Médico Perito e Cid Carvalho
Advogados, tem vigencias em datas diferentes, sendo entre janeiro a maio, pelo zelo,
etica  e  profissionalismo,  concordo  com  os  aditivos,  e  submeto  a  apreciação  do
Conselho.Dando prosseguimento a presidente falou sobre a prestação de contas de 2014,
que será realizado um relatório resumido com as ações  administrativas e financeiras do
corrente ano, ratificando de forma resumida todas as deliberações, onde serão assinados
pelo presidente  do Conselho e pela Diretora-executiva  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 dezembro  de 2014.


