ATA Nº 06/2014 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
VALINHOS – VALIPREV.
Às 15h00 do dia vinte um do mês de março de dois mil e catorze (21/03/2014),
reuniram-se na sede do VALIPREV, localizada a Av. Onze de Agosto, 136 – Vila
Clayton, os membros do Conselho Administrativo, juntamente com os
membros que compõem o Comitê de Investimentos, a convite do Senhor
Presidente do Conselho, tendo por finalidade a análise e aprovação da Política
de Investimentos do VALIPREV para o exercício de 2014, elaborada pelo
referido Comitê. Nesta ocasião, foi apresentada a Ata nº 01/2014 da Reunião
Ordinária do Comitê de Investimentos juntamente com o Balancete de
arrecadação, aplicações e despesas referentes ao mês de fevereiro de 2014.
Após discussão e votação, o Conselho, em sua unanimidade, deliberou pela
APROVAÇÃO do texto da Política de Investimentos com os índices percentuais
definidos pelo Comitê para as aplicações em Renda Fixa e Variável com base
nos dispositivos fixados pelo Conselho Monetário Nacional através da
Resolução CMN n. 3.922/2010 e pela sua publicação na Imprensa Oficial do
Município. Dando-se prosseguimento à pauta, vários questionamentos foram
levantados pelos membros do Conselho relativamente ao funcionamento do
Instituto e ao atendimento dos servidores segurados. Discutidos, deliberou-se
pelo encaminhamento de ofício à Diretoria Executiva do VALIPREV solicitando
informações acerca dos seguintes assuntos: I) elaboração de uma Cartilha pela
assessoria jurídica do VALIPREV contendo as orientações necessárias sobre a
legislação previdenciária municipal (Lei 4.877/13) em consonância com a
legislação federal, destinada a todos os segurados; II) regulamentação das

incidências legais para fins de contribuição ao RPPS; III) situação do estudo
atuarial de 2014; IV) programação do VALIPREV quanto ao cadastramento dos
segurados; V) relação de todos os requerimentos feitos ao VALIPREV até a
presente data, contendo: nome do requerente, cargo do segurado, data de
protocolização do pedido, assunto abordado e cópia do parecer conclusivo, se
houver; VI) cópia dos pareceres e/ou manifestações emitidos pela Assessoria
Jurídica, notadamente da empresa contratada; VII) informações sobre o atual
quadro de servidores do VALIPREV, especificando-se nome e cargo ocupado; e
VIII) informações se já houve a cessão de servidores municipais ao VALIPREV,
especificando, em caso positivo, nome, cargo e órgão cedente. Nada mais
havendo a ser tratado ou discutido, foi encerrada a reunião pelo Presidente
às 18h30 e lavrada esta Ata numa única via que vai assinada por todos os
membros presentes do Conselho Administrativo. Valinhos, aos vinte e um dias
do mês de março de dois mil e catorze (21/03/2014).
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