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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA-CMP 
Aos 31 dias do mês de Janeiro do ano de 2017, na sala de reuniões do VIÇOSA-PREV, às 16:00 horas,
aconteceu a  112ª  Reunião Ordinária  do Conselho Municipal  de Previdência entre  os  membros do
Conselho, da Diretoria Executiva e Servidores presentes, para tratar de assunto de interesse do RPPS
do Município de Viçosa do Ceará e deliberaram sobre as seguintes pautas. 01) Posse da nova Diretoria
do  VIÇOSA-PREV;  02)  do  orçamento  para  o  exercício  de  2017;  03)  Rescisões  de  contratos;
04)Pagamento das folhas do mês de Janeiro de 2017; e 05) de elaboração do calendário de pagamento
dos benefícios para o ano de 2017. O Presidente do Conselho, Sr. João Paulo Pereira Vieira, abriu os
trabalhos da reunião dando boas vindas aos presentes. Em seguida pediu para que o Diretor Executivo
do  VIÇOSA-PREV se  pronunciasse  e  detalhasse  a  pauta  a  ser  analisada  pelo  CMP -  Conselho
Municipal de Previdência do Município de Viçosa do Ceará. Iniciou  o Sr. Diretor, apresentando a
nova Diretoria do VIÇOSA-PREV composta pelos seguintes membros: Diretor Executivo Sr. Eriberto
Soares Passos; Tesoureiro Sr. Carlos Eduardo Costa Alves e Secretário Sr. José Elias Silva Oliveira,
todos presentes. Em seguida se apresentou o Sr. Eriberto Soares Passos em breve relato dizendo, ser
graduado no curso de Administração de Empresas, formado pela Universidade de Fortaleza UNIFOR,
ter trabalhado profissionalmente por mais de vinte e um anos no Banco do Estado do Ceará-BEC e
também desempenhou funções administrativas nos Municípios de Ipu/CE e Pires Ferreira-CE. -Disse
ser uma missão assumir, a convite do Prefeito José Firmino de Arruda , o cargo de Diretor Executivo
do  VIÇOSA-PREV,  para  o  mandato  2017  a  2020.  Ingressando  neste  cargo  com  os  melhores
propósitos de uma administração séria e competente, ciente da grande responsabilidade e voltado para
exercer um trabalho de fortalecimento do Fundo de Previdência e de seus beneficiários. Em seguida
falou do orçamento do VIÇOSA-PREV para o exercício de 2017. Que apesar de ter que usar o mesmo
orçamento do ano de 2016, haja vista, não ter sido enviado à Câmara Municipal, orçamento para este
ano de 2017, acha ser um orçamento razoável. Disse também que foram rescindidos os contratos das
Empresas José Wellington da Silva- EPP e Cid Carvalho e Associados – ME, de comum acordo entre
as partes. Afirmou que todas as folhas de pagamentos de responsabilidade do VIÇOSA-PREV foram
pagas dentro do mês de Janeiro, de forma a cumprir com pontualidade com seus beneficiários. Por fim,
disse que foi elaborado e distribuído o CALENDÁRIO DE PAGAMENTO dos benefícios para o ano
de 2017, com a prioridade de ser pago sempre dentro do mês devido. A seguir o Sr. Presidente do
Conselho Municipal de Previdência, colocou a pauta em votação, sendo todos os assuntos tratados,
aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu José Elias Silva 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 31 de Janeiro de 2017.


