
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 junho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), na sala de reuniões do
VIÇOSA-PREV,  às  17:00  horas  aconteceu  a  117ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Municipal  de
Previdência-CPM,  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.
Sendo deliberado sobre a pauta da reunião os assuntos: 1- Contratação de Empresa especializada em
Sistema de Informações Previdenciárias. 2- Abertura  de  processo  licitatório  para  contratação  de
Empresa  para a contratação da sede própria do VIÇOSA-PREV. 3- Aposentadorias homologadas no 1º
semestre de 2017. O Presidente do Conselho Municipal de Previdência, 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. Iniciou
o Sr. Eriberto Soares Passos falando da contratação da Empresa 3IT Consultoria  LTDA - ME, feito
através de processo licitatório para o atendimento dos serviços de Customização e manutenção do
Sistema Integrado de Informações Previdenciárias, o SIPREV/GESTÃO de RPPS, programa utilizado
na elaboração do processo de aposentadorias dos servidores e das perícias médicas, disse também, que
foi solicitado à Comissão de licitação a realização de processo licitatório para Contratação de Empresa
para a construção do Prédio da sede própria do VIÇOSA-PREV, conforme o projeto já elaborado. Por
fim,  foi  dito  que  durante  o  primeiro  semestre  deste  ano  de  2017(dois  mil  e  dezessete)  foram
homologadas e concedidas o total de 5 (cinco) aposentadorias em benefício de servidores deste Fundo
de Previdência.  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 esta reunião, encerro a presente ata que depois de
lida e aprovada assino com os demais membros. Sala de reuniões do VIÇOSA-PREV em 30 de  junho
de 2017.


