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

AOS  29  DIAS  DO  MES  DE  DEZEMBRO  DE  2015  NA  SALA  DE  REUNIÃO  DO
VIÇOSAPREV ACONTECEU  A 99ª 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)  Alteração  do
Regimento interno 2) Aditivos 2016 3) contratos administrativos 2016 4) Relatório Geral
do ano de 2015 5)  desmembramento do orçamento  do VIÇOSA-PREV.  O presidente
Conselho, Sr. João Paulo abriu os trabalhos, dando boas vindas , prosseguindo leu a
pauta da reunião, convidou para secretariar a reunião a conselheira Rosana Rocha, em
seguida  falou  sobre  o  Regimento  Interno,  a  importância  da  análise  detalhada  deste
documento,  que  iniciou  uma  distribuição  do  Regimento  impresso  para  aprovação  do
mesmo e assinatura do documento, pediu o empenho de todos neste mandado, citando
que os  problemas são inúmeros diante de uma crise no cenário econômico e politico do
pais,  que  todos  os  atos  deverão  ser   bem  analisados,  questionados  e  de  forma
transparente  também.  Prosseguindo  falou   do  compromisso  da  gestora  do  VIÇOSA-
PREV, que todos os Atos são bem analisados, inclusive os Atos discricionários, que em
decorrência do assunto, continuidade dos serviços, entre outros motivos relevantes, são
realizados com total responsabilidade e transparência. Em seguida o Presidente passou a
palavra  para  a  Diretora-Executiva  do  VIÇOSA-PREV,  que  inicialmente  agradeceu  as
palavras de incentivo e apoio, e falou que além de uma gestão do Fundo de Previdência,
considera  uma  missão  complexa  e  de  intensa  responsabilidade  ,  devido  ao  grande
objetivo da previdência que é administrar o futuro dos segurados e seus dependentes.
Dando prosseguimento destacou que apesar de finalizar  um ano difícil  os resultados do
VIÇOSA-PREV foram bons, os retornos dos investimentos baixaram, porém estimamos
fechar o ano com uma receita total de um pouco mais de R$ 45.000.000,00 ( quarenta e
cinco milhões de reais)  e gastos com despesas administrativas não irão atingir  30%
(trinta  por cento) do valor  permitido pela legislação, gastos com benefícios ainda não
atingem a 5% ( cinco por cento) dos recursos previdenciários totais, porém informou que
na próxima reunião prestará contas do ano de 2015. Os contratos administrativos ou os
aditivos  dos  contratos  serão  analisados  pela  importância  e  características  de
continuidade, sempre observando os limites da taxa de administração, estas  que até o
presente exercício são utilizados bem abaixo do valor do limite legal para estas despesas.
Finalizando, o presidente falou sobre o Relatório anual  do Viçosa-Prev referente a 2015,
onde descreve os principais atos e fatos administrativos e financeiros  em um relatório do
exercício de 2015 que está sendo preparado pela Diretoria-Executiva do VIÇOSA-PREV
para apresentação, analise e aprovação, com  com base nos Atos do exercício de 2015.
Em  seguida  comunicou  que  fora  chamada  para  uma  reunião  com  o  Secretário  de
Finanças  do  Município  e  o  contador  geral  da  Prefeitura,  onde  nessa  reunião  fora
comunicado que o orçamento do Fundo de Previdência Municipal seria desmembrado do
orçamento da Prefeitura, ressaltou que questionou o fato, baseado na Lei do orçamento
que ainda é integrado ao gabinete do Prefeito, por ainda não ter personalidade jurídica
própria e nem Lei que transformou o fundo em Autarquia, ou até Lei que alterou a Lei da
organização  administrativa,  levando  adiante  a  discussão  comunicou  que  pedirá  um
parecer ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará-CE  para que tudo aconteça dentro da
legalidade  e  transparência,  pois  neste  caso,  muitas  trâmites  administrativos  iriam  ter
alterações,  como a parte  contábil,  SIM-TCM-CE,  portal  da  transparência,  documentos
digitalizados diariamente para atender a Lei de Acesso a Informação, e demais contratos
necessários  a  nova  realidade  do  VIÇOSA-PREV,  portanto,  mudanças   na  forma  de
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administrar,  pois  administramos  com  legalidade,  profissionalismo,  ética  e  muita
transparência, e falou que após o parecer do TCM-CE irá tomar as medidas necessárias.
O  Presidente  colocou  a  pauta  em  votação  e  após  discussões  dos  assuntos  os
conselheiros por unanimidade se pronunciaram a favor  da aprovação da Pauta. Após
confirmação da aprovação, eu, Rosana Rocha, secretaria AH DOC,  encerro a presente
Ata que depois de lida e aprovada assino com os demais membros. Sala de reunião do
VIÇOSA-PREV, 29  de dezembro de 2015.


