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

AOS 30 DIAS DO MES DE JUNHO   DE 2016 NA SALA DE REUNIÕES DO VIÇOSA-
PREV,  AS  16:30H  ACONTECEU  A  105ª  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)
VIAGEM  A  BRASILIA-DF;   2)  REUNIÃO  SOBRE  INVESTIMENTOS  -  CAIXA  3)
REUNIÕES EM JULHO .  O presidente  Conselho,  Sr.  João  Paulo  abriu  os  trabalhos,
dando boas vindas, destacou a pauta, falou da importância do Conselho, da participação
dos Conselheiros nas reuniões.  Em seguida pediu para que a gestora do VIÇOSA-PREV
se pronunciasse, detalhando as situações a serem analisadas pelo Conselho Municipal de
Previdência. Sobre  a viagem falou que foi um sucesso, muito proveitoso, que além de
entregarem  a carta nacional, entregou também a  carta cearense, com os anseios dos
gestores locais, em seguida  a gestora falou sobre  a reunião da Caixa Econômica com o
Economista de São Paulo- SP,  Ciro Augusto Miguel, que participou dia 23 de junho, que
o resultado foi muito proveitoso, houve esclarecimentos sobre cenário econômico e as
expectativas  do mercado financeiro. Dando Continuidade falou da previsão de alguns
eventos em julho, como curso sore RPPS ministrado  pelo ricardo Sousa de Recife-PE,
profissional reconhecido na área previdenciária, dias 20, 21 e 22 de julho, outro evento
importante  é  a  reunião   da  Riviera  Investimentos  para  apresentar  um  Fundo  de
Investimento Imobiliário, que inclusive se for deliberado o gestor poderá indicar alguns
membros do Comitê de Investimentos para participar desse evento.  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-PREV, 30 de JUNHO de 2016.


