*Republicada por incorreção na numeração e falta de nomes dos presentes*
Conselho Fiscal do VALIPREV,
nomeado pelo Decreto n.º 9078, de 10 de dezembro de 2015.
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N° 001/2017
Às dez horas e vinte e quatro minutos do vigésimo oitavo dia do mês de dezembro do
ano de dois mil e dezessete (28/12/2017), na sala de reuniões do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOSVALIPREV, sito a Rua Dr. Fernando Leite Ferraz, 349, Jd Nova Europa, nesta cidade
de Valinhos-SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, com a ausência da
Secretária Rosimar Giseli Bertani, presentes o Presidente do Instituto Wilson Ventura
e os membros da Diretoria Executiva Maria Claudia Barroso do Rego e Marcio
Roberto Guaiume, sob a condução de sua Presidente, para discutirem e deliberarem:
TÓPICO 01 – Considerando as denúncias de supostas irregularidades trazidas ao
conhecimento deste Conselho no que tange ao resultado final do Concurso Público n.
001/2017 do Instituto de Previdência – VALIPREV;
Considerando ser de competência deste Conselho averiguar qualquer
denúncia, assim como fiscalizar o fiel cumprimento dos atos da Diretoria Executiva
do Instituto, nos moldes do artigo 162, inciso I e VIII da Lei 4877/2013, DECIDE este
Conselho sugerir ao Presidente do Instituto que:
- suspenda imediatamente todo e qualquer ato em relação aos
procedimentos do Concurso Público 001/2017 até a apuração final das denúncias
apresentadas;
- retire o resultado da lista de aprovados do site da VALIPREV, bem
como que comunique a empresa Instituto INDEC, realizadora do Concurso, por meio
de Oficio, para que também retire imediatamente a publicação referente ao Resultado
do Concurso Público 001/2017 de seu site;
- oficie a referida empresa, bem como a Comissão de Concurso
Público, na pessoa de sua Presidente, sobre a suspensão dos atos advindos do
Concurso Público 001/2017, até a averiguação final por parte deste Conselho;
- encaminhe cópia de todos os atos sugeridos a este Conselho para
acompanhamento.

TÓPICO 02 – Oficiar o novo Conselho das providências adotadas nesta
oportunidade, assim como para que dê continuidade aos atos;

TÓPICO 03 - Saem cientificados de tais sugestões o Presidente do Instituto, bem
como a Diretoria Executiva.

E, para constar, consigna-se que a presente reunião findou-se às
10h41m, lavrando-se a presente, que vai assinada pela Presidente, pelos demais
membros do Conselho Fiscal, e pela Diretoria Executiva descrita no preâmbulo e
deverá ser publicada na Imprensa Oficial do Município de Valinhos.
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