
 
 
 

 
 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA 

 
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta 
minutos, no auditório da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, situado na Praça Sávio 
Gama, nº 53, 2º andar, Aterrado, Volta Redonda/RJ, reuniu-se o Conselho de 
Administração e o Conselho Fiscal do VR PREVIDÊNCIA, Regime Próprio da 
Previdência Social - RPPS, do Município de Volta Redonda, conforme convocação feita 
pelo Presidente do Conselho de Administração e também Secretário Municipal de 
Administração - Sr. Carlos Macedo da Costa. Estavam presentes, além dos 
Conselheiros, o Coordenador Executivo do VR PREVIDÊNCIA - Sr. Marcio Neves 
Meira; a Diretora de Benefício do VR PREVIDÊNCIA - Sra. Renata Nogueira 
Guimarães Marinho e o Consultor do Regime Próprio de Previdência - Sr. Klermann 
Caldas Neto. Iniciaram-se os trabalhos com a posse aos membros dos Conselhos 
presentes. Em seguida foi justificada a urgência da convocação, para cumprimento da 
legislação vigente. No decorrer da reunião houve uma apresentação do VR 
PREVIDÊNCIA, bem como uma sucinta abordagem sobre a legislação que versa sobre 
a Previdência Municipal, qual seja: Plano de Custeio, Plano de Benefício, Modelo de 
Governança, atribuições e funcionamento dos Órgãos Colegiados do RPPS, Estrutura 
Administrativa, Política de Investimentos 2014, Planejamento Estratégico para o Ano 
de 2014, além de assuntos gerais, como a indicação dos membros do Conselho que irão 
participar, nos próximos dias 19 a 21 de fevereiro de 2014, do Curso preparatório CPA - 
10, no Pólo Pinheiral, que será ministrado pela CRÉDITO & MERCADO - Educação 
Executiva, cujo objetivo é a obtenção do  Certificação ANBIMA CPA-10, nos termos 
exigidos pela legislação. Foi também estabelecido que nos dias 12 e 13 de março de 
2014 será ministrado para todos os Conselheiros o curso “Fundamentos da Gestão dos 
RPPS”. Ficou acertado que as futuras convocações para as reuniões dos Conselhos 
serão feitas por meio eletrônico, via e-mail, nos termos da lista de contato dos 
Conselheiros, preenchida nesta reunião. Deliberou-se também que todas as matérias 
tratadas nas reuniões dos Conselhos serão disponibilizadas no site do “VR 
PREVIDÊNCIA”-vrprevidencia@portalvr.com. Por fim, encerraram-se os trabalhos às 
11h10min. Nada mais a ser tratado, eu, Marcio Neves Meira (Coordenador Executivo) 
lavrei a presente ata que foi assinada pelos presentes.  
 


