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

AOS  30  DIAS  DO  MES  DE  OUTUBRO  DE  2015  NA  SALA  DE  REUNIÃO  DO
VIÇOSAPREV, REALIZOU A 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE  PREVIDÊNCIA,  REUNIRAM-SE  OS  MEMBROS  DO  CONSELHO,  DIRETORIA-
EXECUTIVA  DO  VIÇOSA-PREV  E  SERVIDORES  PARA  TRATAR  DE  ASSUNTOS
4REFERENTES AO RPPS E DELIBERAREM SOBRE AS PAUTAS: 1) PRESTAÇÃO DE
CONTAS  2)  CENARIO  ECONOMICO  3)  SEMINARIO  VIÇOSA-PREV   4)
DIVERSIFICAÇÃO  DE  INVESTIMENTOS  NO  BNB  ,  BANCO  DO  BRASIL  E  CAIXA
ECONOMICA  5)  CONTAS  BANCÁRIAS   COM  NOVO  CNPJ  DO  VIÇOSA-PREV
6)PROPOSTA  ORÇAMENTÁRIA  PARA  2016  ALTERADA  PELO  CONTADOR  7)
RELATÓRIO  DE  INVESTIMENTOS  8)  CONTA  COM  NOVO  CNPJ.  A  presidente
Conselho, sra. Maria Antônia abriu os trabalhos, dando boas vindas ,  prosseguindo leu a
pauta da reunião,  parabenizou a gestora do RPPS do muniicpio,  pois  em Goiania foi
empossada como membro do Conselho Administrativo, fazendo parte da nova diretoria da
Associação  Nacional  de  RPPS  –  ANEPREM  trienio  2015-2018   e  convidou  para
secretariar a reunião a conselheira Maria da Assunção, em seguida convidou a diretora
executiva do VIÇOSA-PREV para falar, dando continuidade a senhora Maria das Graças
cumprimentou a todos , representando o VIÇOSA-PREV ,  destacando a importância da
Pauta  falou   do  RPPS  do  município,  pediu  a  compreensão  e  atenção  de  todos  os
conselheiros  ,  iniciando  prestou  contas  referente  a  setembro    no  qual  os  extratos
demonstram o total dos recursos previdenciários que totalizam exatos R$  ( quarenta e
dois  milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, vinte e cinco reais e sessenta e nove
centavos)   constatando um superavit financeiro expressivo , todos aplicados em Fundos
de  investimentos  conservadores,  prosseguindo,  destacou  a  grande  turbulencia  na
economia nacional, e que fora aguardado essa reunião para tomar as medidas necessária
e   tecnicas para diversificar os investimentos, principalmente ao que são atrelados ao
IMA-B, dando prosseguimento falou  da abertura das contas correntes com o novo CNPJ
que  devido  a   greve  dos  bancários  estão  em  atraso  nos  trâmites,principalmente  os
tramites de abertura de conta no Banco do Brasil,  que segunda a gestora,  são mais
burocráticos, seguindo   falou sobre o V Seminário  do VIÇOSA-PREV que será realizado
dia 20 de novembro, será um momento muito importante para a Unidade Gestora e para
os servidores, pois além da prestação de contas, distribuição de cartilhas/informativos,
palestras  de  excelencia,  inclusive  sobre  doenças  incapacitantes  e  o  bem  estar  no
trabalho,  sobre  investimentos,  atuária,  acompanhamento  de  investimentos,  painel  de
investimentos,  palestra  com  assessor  juridico  sobre  regras  de  aposentadorias  e  as
incorporações legais,evento que terá despesas com lanche para servidores,destacou que
a maioria reside na zona rural  ,   material  gráfico, púlpito e apenas despesa com um
palestrante que não pertence aos  profissionais que  assessoram o Fundo de Previdência,
sendo importante os serviços  da palestra que deixará os servidores mais esclarecidos ,
não  será  cobrado  taxa  de  inscrição  e  os  certificados  serão  emitidos  pelo  site
www.viçosaprev.com.br,   dando  continuidade  destacou  que  é  um  seminário  muito
importante e que será minimizado as despesas, porém ressaltou  que está bem abaixo do
limite das despesas administrativas. Outro assunto tratado e muito importante foram as
considerações do contador  em relação ao orçamento aprovado em reunião passada, o
orçamento  de  r$  11.837.000,00   for  reduzido  em  8.477.273,04,  em  reunião  com  os
secretários e os vereadores o contador explicou que devido a crise que está prevista para
2016, temos que ter um orçamento mais apertando, ficando : Vencimentos e Vant. Fixas
Pessoal Civil | 235.000,00 | |
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Obrigações Patronais | 42.500,00 | |
Contribuições | 2.000,00 | |

 Diárias - Civil | 12.000,00 | |

Material de Consumo | 48.000,00 | |

 Serviços de Consultoria | 10.000,00 | |

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 68.000,00 | |

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 264.000,00 | |

 Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | |

 Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | |

|Obras e Instalações | 800.000,00 | |

 Aquisição de Imóveis | 300.000,00 | |

 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. | e Reform | 1.230.000,00 | |

 Pensões do RPPS e do Militar 230.000,00 

Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Militar 430.000,00 

Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mililitar  980.000,00 

Reserva de Contingência 3.674.773,04  , lembrando que o VIÇOSA-PREV é um Fundo
contábil  integrante  da  administração  pública  direta,  dando  continuidade  a  importante
pauta,  falou sobre o Relatório de investimentos que deve ser elaborado para subsidiar a
politica  de  investimentos  2016,  e  que  deverá  ser  em  conjunto  com  o  Comitê  de
Investimentos ,pois o ano de 2016,  é um anoque requer  ainda mais cuidado com os
investimentos,  assim encerrou a fala da gestora do VIÇOSA-PREV, a presidente colocou
em votação as pautas, pedindo para analisar bem os dados repassados pela diretora-
executiva, pois trata-se de uma pauta extensa e relevante. Finalizando a diretora falou
sobre  as  novas  contas  do  VIÇOSAPREV  que  já  foram  abertas  no  BNB  e  CAIXA
ECONOMICA, porém o tramite no Banco do Brasil ainda não foi concluido, está sendo
uma maratona de  solicitações  de documentos  e  os  recursos  poderão ficar  em conta
corrente, pois segundo informações da agencia , os recursos na conta corrente antiga não
podem ser aplicados pela baixa do CNPJ, porém a solução é retirar esses recursos do
Banco do Brasil e transferir para fundo de investimentos já mantidos no BNB.A presidente
colocou em votação também que a reunião de novembro ficasse entre os dias  08 e 10 de
dezembro, sendo comunicado e publicado , tempo necessário para análise de dados para
elaboração  da  politica  de  investimentos,   onde  pudessem  aprovar  a  politica  de
investimentos  para  2016,  os  conselheiros  concordaram  com  a  mudança  da  data  da
reunião,  e  a  presidente  colocou  em  votação  os  demais  assuntos  e  os  conselheiros
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aprovaram por unanimidade as propostas, ressaltando o compromisso com o RPPS do
município, e o principal  ressaltou a conselheira Zélia Passos é a responsabilidade com a
gestão  dos  recursos  dos  serviodres,  garantindo  seus  direitos  e  um  futuro  tranquilo.
Encerro a presente Ata que depois de lida e aprovada assino com os demais membros.
Sala de reuniões do VIÇOSA-PREV, 30 de outubro de 2015.


