ATA Nº 01/2014 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS –
VALIPREV.
Às 14h00 do dia oito do mês de janeiro de dois mil e quatorze, reuniram-se na
Prefeitura Municipal de Valinhos, na Sala Ivan Fleury Meirelles, localizada à Rua
Antonio Carlos, nº 301, Centro, Valinhos/SP, os membros que compõem a Diretoria
Executiva do VALIPREV, o Sr. Vicente Antonio Marchiori, Presidente do Instituto, a
Srª Maria Cláudia Barroso do Rego, Diretora Administrativa e Financeira designada
também como Contadora do Instituto, o Sr. Edmilson Vanderlei Barbarini, servidor
efetivo em exercício no cargo de Diretor de Gestão de Pessoas e a Drª Maria de
Lourdes Barroso Balseiro Coelho, Procuradora efetiva da Municipalidade designada
para prestar assessoria jurídica ao Instituto, e todos os membros, eleitos e
nomeados, dos Conselhos Administrativo e Fiscal, empossados no dia seis de janeiro,
de acordo com o Decreto Municipal nº 8.581, de 27 de dezembro de dois mil e treze.
A presente reunião teve por finalidade eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o
Secretário do Conselho Administrativo. Após votação aberta entre os membros do
Conselho, ficou assim definida sua composição: Presidente: Marco Antonio Marini,
servidor efetivo da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais; Vice Presidente:
Evandro Regis Zani, servidor efetivo do DAEV; e Secretário: Margarete Montovani
Canisella, servidora efetiva da Secretaria da Educação. Antes da eleição, o Presidente
do VALIPREV explanou sobre os seguintes assuntos: elaboração dos Regimentos
Internos dos Conselhos Administrativo e Fiscal do VALIPREV que deverão ser
aprovados na próxima reunião pelos respectivos Conselhos e posteriormente
publicados na Imprensa Oficial do Município, as principais funções dos Conselhos
Administrativo e Fiscal, as Aplicações Financeiras e as legislações que as regem, e
sobre a formação de um Comitê de Investimento responsável pela Gestão dos
Recursos do Instituto. Esse Comitê será composto por três servidores municipais.

Após indicação feita pelos Conselheiros presentes e pela Presidência do VALIPREV, o
Comitê de Investimento ficou composto pelos seguintes membros: Maria Cláudia
Barroso do Rego, Diretora Administrativa e Financeira, designada também como
Contadora do Instituto; Evandro Regis Zani, membro do Conselho de Administração
e Kerolin End Impassionato Dal Bianco, membro do Conselho Fiscal. Após a definição
do Comitê, o Presidente do VALIPREV, com o auxílio da Diretora Administrativa e
Financeira, Srª Maria Cláudia, apresentaram a Receita, Aplicações e Despesas do
VALIPREV, no período de Agosto a Dezembro de 2013. Todos os membros dos
Conselhos receberam uma cópia do demonstrativo das Receitas, ou seja, das
contribuições recolhidas pela Prefeitura, DAEV e Câmara Municipal. Receberam,
também, cópia do Demonstrativo das Aplicações Financeiras – Conta de
Arrecadação, realizadas entre os meses de setembro e dezembro de 2013 no Banco
do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander e da movimentação na Conta de
Custeio realizada no mesmo período. As contribuições arrecadadas até 31 de
dezembro totalizaram em R$ 9.012.893,13 (nove milhões, doze mil, oitocentos e
noventa e três reais e treze centavos). Na Conta de Arrecadação, o saldo em 31 de
dezembro ficou em R$ 8.444.615,18 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e quatro
mil, seiscentos e quinze reais e dezoito centavos) e na Conta de Custeio o valor de R$
616.296,76 (seiscentos e dezesseis mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e
seis centavos). Será oferecido curso de formação “RPPS” a todos os Conselheiros pelo
IBRAP em períodos diferentes: nos dias 23 e 24 de janeiro em Campinas e nos dias
06 e 07 de fevereiro em São Paulo. O Presidente, Sr. Vicente, informou sobre os
procedimentos do Instituto junto à Receita Federal, Ministério da Previdência Social
e outros órgãos que estarão monitorando o VALIPREV. Será feito um novo estudo
sobre o Cálculo Atuarial por uma empresa especializada a ser apresentado junto ao
Ministério da Previdência Social. A sede do VALIPREV está localizada na Av. Onze de
Agosto, nº 136 – Jardim Paulista, mas ainda não em funcionamento por falta de

estrutura decorrente do atraso nas licitações de materiais básicos e essenciais para o
funcionamento da casa e atendimento dos servidores. O Sr. Vicente explicou também
que existe um contrato de prestação de serviços com a Empresa Marcato, vencedora
da licitação, no qual há previsão da presença dessa assessoria jurídica nas reuniões e
treinamento dos Conselheiros. Nada mais havendo a ser tratado ou discutido, foi
encerrada a reunião pelo Presidente às 16h30 e lavrada esta Ata numa única via que
vai assinada por todos os membros do Conselho Administrativo. Valinhos, aos oito de
janeiro de dois mil e catorze (08/01/2014).
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