ATA Nº 07/2014 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
VALINHOS – VALIPREV.
Às 14h00 do dia dezessete do mês de abril de dois mil e catorze (17/04/2014),
reuniram-se na sede do VALIPREV, localizada a Av. Onze de Agosto, 136 – Vila
Clayton, os membros do Conselho Administrativo, juntamente com a Diretoria
Executiva do Instituto e o Dr. Erik, advogado ora representante da Marcatto
Assessoria Jurídica, a convite do Senhor Presidente do Conselho, tendo por
finalidade analisar proposta apresentada pela Dra. Maria de Lourdes Barroso
Balseiro Coelho, Assessora Jurídica designada, relativa às alterações na Lei n.
4.877/2013 referentes aos Anexos II e III, que definem a estrutura funcional do
Instituto com as exigências mínimas para o provimento dos cargos efetivos e
em comissão. Dando-se prosseguimento à pauta, o Presidente do Conselho
Administrativo passou à leitura do Ofício OF/CA/VALIPREV/0004/2014 enviado
pelo Sr. Presidente do Instituto, através do qual prestou as informações acerca
dos questionamentos levantados e registrados em Ata na reunião ordinária do
dia 21/03/2014, e deu ciência aos Conselheiros das cópias dos documentos
solicitados. Registrados o cancelamento da reunião ordinária de quatro de
abril de dois mil e catorze por falta de assunto em pauta para discussão e

deliberação, e a ausência justificada no dia de hoje do Conselheiro Márcio
Roberto Guaiume por estar em gozo de férias. Nada mais havendo a ser
tratado ou discutido, foi encerrada a reunião pelo Presidente às 18h00 e
lavrada esta Ata numa única via que vai assinada por todos os membros
presentes do Conselho Administrativo. Valinhos, aos dezessete dias do mês de
abril de dois mil e catorze (17/04/2014).
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