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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO  MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA-CMP 
Aos 30(trinta) dias do mês de maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete), na sala de reuniões do
VIÇOSA-PREV,  às  10:00  horas,  aconteceu  a  116ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Municipal  de
Previdência  -  CMP,  entre  os  membros de 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.  1º  -  Assinatura  de contratos  para  assessorias  ao
VIÇOSA PREV; 2º - Abordagem sobre a instabilidade política por denúncias contra o Presidente da
República do Brasil. O Presidente do Conselho, Sr. João Paulo Vieira abriu os trabalhos da reunião
dando boas vindas a todos os presentes e em seguida pediu para o Diretor Executivo do VIÇOSA-
PREV se pronunciar e detalhar a pauta a ser apreciada pelo Conselho Municipal de Previdência do
Município de Viçosa do Ceará. Iniciou o Sr. Presidente Eriberto Soares Passos dizendo que por meios
de processos licitatórios foram assinados dois contratos de assessorias para o VIÇOSA-PREV, sendo
um contrato assinado com a Empresa Matias Leitão, Consultoria Associados LTDA- EPP, que tem por
objetivo prestar serviços especializados em Consultoria Administrativa de Investimentos e Sistema de
Gestão de Carteira de Investimentos, podendo assim os ativos aplicados em fundos de investimentos
terem  uma  análise  e  acompanhamento  técnico  e  fornecer  à  Diretoria  Executiva  as  melhores
alternativas de mercado em investimento e gerenciamento para o VIÇOSA-PREV, e o outro contrato
foi  assinado  com a  Empresa  Maio  e  Maia  Advogados  Associados,  que  tem por  objetivo,  prestar
serviços de Consultoria Administrativa na Aplicação da Legislação Previdenciária, sendo os principais
serviços  o  DIPR-  Demonstrativo  de  Informações  Previdenciárias  e  Repasses  e  o  COMPREV-
Compensações  Previdenciárias.  Em  seguida  foi  comentado  sobre  notícias  veiculadas  na  empresa
contra o Presidente da República do Brasil, fato que causou instabilidade no meio politico e também
no mercado financeiro nacional, atingindo a rentabilidade de alguns 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 José Elias Silva de
Oliveira que secretariei a reunião, lavrei a presente ata e encerro esta que depois de lida e aprovada
assino com os demais membros. Sala de reunião do VIÇOSA-PREV em 30 de maio de 2017.           


