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

AOS  31  DIAS  DO  MES  DE  AGOSTO  DE  2015  NA  SALA  DE  REUNIÃO  DO
VIÇOSAPREV, REALIZOU A 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE  PREVIDÊNCIA,  REUNIRAM-SE  OS  MEMBROS  DO  CONSELHO,
DIRETORIAEXECUTIVA  DO  VIÇOSA-PREV  E  SERVIDORES  PARA  TRATAR  DE
ASSUNTOS  REFERENTES  AO  RPPS  E  DELIBERAREM  SOBRE  AS  PAUTAS  :  1)
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2) CENARIO ECONOMICO 3) SEMINARIO ACEPREM  4)
DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO BNB E BANCO DO BRASIL. A presidente
Conselho,  sra.  Maria Antônia abriu os trabalhos,  dando boas vindas ,  leu a pauta da
reunião 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 , deu
continuidade  a  reunião  dando  boas  vindas  aos  participantes  e  destacando  a  Pauta
,prestou contas referente a JULHO  no qual os extratos demonstram o total dos recursos
previdenciários totalizam exatos R$ 40.956.071,55 ,   constatando um superavit financeiro
expressivo , todos aplicados em Fundos de investimentos conservadores, prosseguindo,
destacou a participação no II Seminario ACEPREM – DESAFIOS DE GESTÃO, sendo o
VIÇOSA-PREV  um  grande  destaque  de  gestão,  todas  as  palestras,  como  já  fora
destacado  anteriormente,  de  grande  relevancia  para  aumentar  o   conhecimento  dos
gestores e seus auxiliares,   evento teve palestras sobre a situação atuarial dos RPPS
cearenses, ministrada pelo Coordenador - CGAACI-MPS, Dr. Allex Albert Rodrigues, com
sua  maestria  e  técnica  abordou  sobre  o  principio  constitucional  da  Atuaria,  situação
atuarial dos RPPS , destacando que “deficit atuarial não é rombo”, esclarecendo todas as
premissas  de  uma  avaliação  atuarial.Também  foram  destaques  as  palestras  sobre
COMPREV,  ministrada  pela  Dra.  Geraldina  Rodrigues  Dantas,  responsável  pela
Compensação Previdência da Gerencia do INSS de Fortaleza/CE. Na ocasião tivemos
ainda  excelentes  palestras  sobre  Investimentos,  COMPREV,  SIPREV,  censo
Previdenciário,  alterações nas regras de pensão e as adequações no RPPS. Um dos
grandes  destaque  foram  as  palestras  do  painel  economico,  onde  fora  percebido  a
urgencia e a cautelea, tecnica em diversificar os investimentos, principalmente ao que são
atrelados ao IMA-B, onde foi demosntrado a preocupação em fundos de investimentos no
BNB e alguns do Banco do Brasil, portanto será analisado esses investimentos e serão
resgatados e aplicados em Fundos de investimentos, com retornos positivos, mesmo não
atingindo a meta atuarial, mas em meio a esse cenario economico, temos que ter muita
cautela e tecnica, assim falou a diretora-executiva do VIÇOSA-PREV. Os conselheiros se
posicionaram no sentindo de acatar as indicações da diretora-executiva,  esclarecendo
que  confia na gestão e ainda o conselheiro Francimar de Carvalho falou sobre esses
seminario da ACEPREM  que foi muito importante, até para tomada de decisão, após uma
qualificação  mais  técnica,   com  economistas  bem  experientes.   As   pautas  foram
aprovadas por unanimidade. Sem mais a considerar, encerro a presente Ata que depois
de lida e aprovada assino com os demais membros. Sala de reuniões do VIÇOSA-PREV,
31  de agosto de 2015.


