
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA -CMP 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA-CPM
 Aos 30 (trinta) dias do mês de março do ano de 2017 (dois mil e dezessete), na Sala de reuniões do
VIÇOSA-PREV, às  16:00 horas,  aconteceu a  114ª  Reunião Ordinária  do Conselho Municipal  de
Previdência – CMP, entre os membros do Conselho, da Diretoria Executiva do VIÇOSA-PREV e
servidores presentes, para tratar de assuntos de interesse do RPPS do Município de Viçosa do Ceará.
Quando  foi  deliberado  sobre  a  pauta  da  reunião:  1)  Pagamento  dos  salários  e  folhas  de
responsabilidade do VIÇOSA-PREV: 2) Renovação do contrato de prestação de serviços da Empresa
ASP; 3) Repasses do COMPREV; e 4) Expectativa de rentabilidade dos recursos do VIÇOSA-PREV.
O Presidente  do Conselho, Sr. João Paulo Pereira Vieira, abriu os trabalhos da reunião dando boas
vindas aos presentes e em seguida pediu para o Diretor Executivo do VIÇOSA-PREV se pronunciasse
e detalhasse a pauta a ser apreciada pelo Conselho Municipal de Previdência do Município de Viçosa
do Ceará. Iniciou o Sr. Eriberto Soares Passos, Diretor do VIÇOSA-PREV, dizendo do compromisso
e do esforço que vem sendo feito para o pagamento em dia dos compromissos de responsabilidade
deste  fundo previdenciário.  Que todas as folhas,  aposentados,  pensionistas,  auxilio  saúde,  auxílio
maternidade  e salário-família,  folha da administração e os contratos foram pagos dentro do mês
devido. Sendo este um compromisso que deve ser prioridade mês a mês em nossa administração. Em
seguida disse que foi renovado por 12 (doze) meses o contrato de prestação de serviços de locação de
software -  Sistema Informatizado de Contabilidade com a Empresa ASP- Automação, Serviços e
Produtos e Informática Ltda. Informou que os repasses do COMPREV foram regularizados, sendo
feito neste mês o repasse do valor retido em fevereiro. Por último comentou sobre a expectativa de
mudança  no  mercado  financeiro,  com  a  queda  da  taxa  de  juros  SELIC  acontecendo  de  forma
acentuada deverá impactar diminuindo a rentabilidade dos recursos do VIÇOSA-PREV nos próximos
meses, aplicados em fundos de investimentos. A seguir o  Sr. Presidente do Conselho Municipal de
Previdência  colocou  a  pauta  apresentada  em  votação,  sendo  todos  os  assuntos  aprovados  por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar,  eu Antônio Carlos Rocha de Lima que secretariei esta
reunião, encerro a presente ata que depois  de lida e aprovada assino com os demais membros. Sala de
reunião do VIÇOSA-PREV em 30 março de 2017.


