ATA Nº 08/2014 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
VALINHOS – VALIPREV.
Às 15h00 do dia doze do mês de maio de dois mil e catorze (12/05/2014), reuniramse na sede do VALIPREV, localizada a Av. Onze de Agosto, 136 – Vila Clayton, os
membros do Conselho Administrativo, com a participação da Drª Maria de Lourdes
Barroso Balseiro Coelho, Procuradora do Município designada para prestar assessoria
jurídica ao Instituto. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos
Senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados: Item 1)
proposta de alteração na estrutura de cargos do VALIPREV e exigências mínimas para
o seu provimento, constantes dos Anexos II e III da Lei 4.877/13 visando a promoção
de concurso público; Item 2) falta de estrutura administrativa no VALIPREV;
Encaminhamentos: Item 3) recebimento do ofício OF. 128/2014 da Presidência do
VALIPREV noticiando a falta de repasse da Prefeitura ao Instituto da contribuição
previdenciária referente à cota patronal e ao aporte adicional, relativa ao mês de
março/2014, vencida em 30/04/2014; Item 4) publicação de matéria veiculada na
Imprensa Oficial do Município de Valinhos, Edição 1.398, de 09 de maio de 2014, pág.
14; Após discussão e votação, o Conselho, à unanimidade, deliberou: Item 1) aprovar
na íntegra o texto da proposta de alteração na estrutura de cargos do VALIPREV e
exigências mínimas para o seu provimento, constantes dos Anexos II e III da Lei
4.877/13; Item 2) a matéria publicada na Imprensa Oficial do Município de Valinhos,
Edição 1.398, de 09 de maio de 2014, pág. 14, não teve aprovação prévia da Diretoria
Executiva do VALIPREV, e considerando que o texto lá publicado pode levar ao
entendimento de que o VALIPREV esteja firmando ou tenha firmado alguma parceria
ou convênio com o Sindicato lá mencionado, o que não procede, requerer ao
Presidente do VALIPREV o encaminhamento de ofício ao Diretor do Departamento de
Imprensa da Prefeitura de Valinhos a fim de que sejam prestados os esclarecimentos

pertinentes, além da publicação de uma ERRATA, ou NOTA DE ESCLARECIMENTO na
próxima edição do Boletim, resguardado o mesmo tamanho e destaque da matéria
de origem; Item 3) aprovar o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal para
informar a data em que será realizado o repasse ao Instituto, com os encargos
pertinentes, da contribuição previdenciária referente à cota patronal e ao aporte
adicional relativa ao mês de março/2014, vencida em 30/04/2014; Item 4) aprovar o
encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal solicitando esclarecimentos acerca
do pedido já formalizado de cessão de servidores municipais ao Instituto até a
realização de concurso público; e Item 5) solicitar o agendamento de reunião com o
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, em caráter de urgência, com a participação
dos membros do Conselho de Administração, da Assessoria Jurídica e da Diretoria
Executiva do Instituto, para tratar de assuntos relevantes e urgentes de interesse do
Instituto e da Prefeitura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Odair Stopiglia por
estar no gozo de férias. 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
doze dias do mês de maio de dois mil e catorze (12/05/2014).
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