ATA Nº 09/2014 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
VALINHOS – VALIPREV.
Às 15h00 do dia vinte e dois do mês de maio de dois mil e catorze (22/05/2014),
reuniram-se na sede do VALIPREV, localizada na Av. Onze de Agosto, 136 – Vila
Clayton, os membros do Conselho Administrativo, ausente, justificadamente, o
Conselheiro Odair Stopiglia por estar no gozo de férias, para deliberar os seguintes
assuntos em pauta: 1) falta de repasse da contribuição previdenciária ao VALIPREV
referente à parte patronal e ao aporte adicional do mês de março/2014; 2) uso
indevido do nome e do logo do VALIPREV em “Manual de Benefício” distribuído pelo
Sindicato dos Trabalhadores Municipais e Autarquias de Valinhos e Morungaba,
atualmente sob a Presidência de membro integrante do Conselho Fiscal do VALIPREV;
e 3) homologação de aposentadorias concedidas pelo Instituto. Após discussão e
votação, o Conselho, à unanimidade de votos, deliberou: 1) sem prejuízo do quanto
aprovado na reunião ordinária do dia 12/05/2014, aguardará uma resposta oficial do
Executivo à Presidência do Instituto sobre o repasse da contribuição previdenciária
patronal e aporte adicional relativa ao mês de março/2014, vencida em 30/04 p.p.,
com as implicações previstas no artigo 23 da Lei Municipal 4.877/2013; 2) solicitar
esclarecimentos ao Presidente do Instituto acerca da publicação veiculada no
“Manual de Benefício” do Sindicato dos Trabalhadores Municipais e Autarquias de
Valinhos e Morungaba, no qual foi divulgada a imagem e o logo do VALIPREV, se
houve autorização para tanto e, em caso positivo, se referida publicação gerou
algum custo para o Instituto; e 3) com fundamento nos artigos 153, inciso IV, e 165,
inciso XI, da Lei Municipal n. 4.877/2013, homologar os seguintes processos de
concessão de aposentadoria: 3.1) Processo nº 16.601/2013-1, de 01/11/2013 –
servidor Antonio Neves Lima, titular do cargo de provimento efetivo de Agente

Administrativo I, lotado junto à Secretaria da Saúde; 3.2) Processo nº 511/2014-1, de
15/01/2014 – servidora Zaira dos Santos Galvão, titular do cargo de provimento
efetivo de Ajudante Geral, lotada junto à Secretaria da Educação; e 3.3) Processo nº
985/2014-1, de 27/01/2014 – servidora Maria José Maróstica Paio, titular do cargo
de provimento efetivo de Agente Administrativo II, lotada junto a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Habitação. 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 dois dias do mês de maio de dois mil e catorze (22/05/2014).
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