Conselho Fiscal do VALIPREV, nomeado pelo Decreto n.º 8.581, de 27 de
dezembro de 2013.

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2014

Às quinze horas do décimo quinto dia do mês de
maio do ano de dois mil e quatorze na sala do Instituto de Previdência
Social – VALIPREV, sito à Av. 11 de Agosto, 136, Vila Clayton, nesta
cidade de Valinhos-SP, reuniu-se extraordinariamente, após convocação
via e-mail, o Conselho Fiscal na pessoa de seus membros: Marcos
Fureche (Presidente), Kerolin End Impassionato Dal Bianco (Vice
Presidente), João Batista Rodrigues (membro) e Valteni Alves dos
Santos (membro), ausente a servidora Maria Rosa Wagner Bento Barbi,
em virtude de gozo de férias, aproveitando o ensejo retificamos a
numeração da ata da reunião extraordinária que ocorreu em
15/01/2014 que passa a ser n.º 001/2014, passou-se a apreciação da
seguinte pauta:
1. Ofícios n.º 127/14 e 129/14-VALIPREV,
referentes à falta de repasse por parte do Executivo Municipal das
contribuições previdenciárias referentes à cota patronal e aporte
adicional da competência março/2014, vencida em trinta de abril p.p.,
encaminhados a esta Comissão na data de 12 de maio de 2014 pelo
Presidente do VALIPREV, Sr. Vicente Marchiori;
2. Ofício n.º 137/14-VALIPREV, referente à
publicação na página 14 da edição n.º 1398 da Imprensa Oficial do
Município, datada de nove de maio de 2014.
Colocados em pauta os assuntos, o Conselho
deliberou o que se segue:
Tópico 1: Este Conselho apreciou os Ofícios n.º
127/14 e n.º 129/14-VALIPREV, concluindo por unanimidade pela
concordância com o ato do Presidente do VALIPREV de enviar
notificação ao Exmo. Sr. Prefeito de Valinhos, comunicando-lhe o não
repasse do valor da cota patronal e questionando sobre quais medidas
seriam adotadas para regularização da situação. Ainda com relação ao
tema, ficou decidido encaminhar ofício ao Presidente do VALIPREV
solicitando que este Conselho seja notificado do teor da reunião a ser

realizada com o Exmo. Sr. Prefeito, conforme constou em Ata do
Conselho Administrativo.
Tópico 2: Este Conselho apreciou o Oficio n.º
137/14-VALIPREV, recebido nesta data, referente à matéria publicada
na Imprensa Oficial, edição n.º 1398 de nove de maio de 2014, página
14, intitulada: “Presidente do Valiprev abre ciclo de palestras para
orientar servidores”. Considerando que o Presidente do VALIPREV foi
convidado pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais e
Autarquias de Valinhos, Sr. Valteni Alves dos Santos e considerando
ainda que o Sr. Valteni é membro deste Conselho Fiscal, os membros
presentes Kerolin End Impassionato Dal Bianco, João Batista Rodrigues
e o seu Presidente Marcos Fureche se declararam contrários à referida
publicação, esclarecendo que não tiveram conhecimento prévio da
matéria, sendo informados pelo Sr. Valteni, apenas na presente data, de
que a matéria havia sido ditada por ele, na condição de presidente do
referido sindicato, a uma jornalista do Departamento de Imprensa da
Prefeitura.
Com o intuito de prevenir a reincidência de
situações similares, esta Comissão sugere que qualquer publicação na
Imprensa Oficial do Município, de iniciativa dos membros do Conselho e
que diga respeito à Instituição direta ou indiretamente, seja
previamente aprovada pela Diretoria Executiva do Instituto,
excetuando-se as de mero expediente de cada órgão.
O Conselho salienta que não constatou nenhuma
irregularidade com relação ao Ofício encaminhado pelo Sr. Valteni, na
condição de Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Valinhos, ao
Presidente do VALIPREV em cinco de maio de 2014, solicitando sua
participação no Ciclo de Palestras promovido pelo referido sindicato,
considerando irregular apenas o teor da publicação.
Em vista do Ofício n.º 137/2014-VALIPREV, que
trata de questionamentos com relação à referida publicação,
encaminhado ao Executivo Municipal nesta data, ficou decidido
solicitar, através de ofício ao Sr. Presidente do VALIPREV, que este
Conselho seja comunicado do teor da resposta para ciência e demais
deliberações que se fizessem necessárias.
Por fim, consignou-se enviar cópia desta Ata ao Sr.
Presidente do VALIPREV e à Diretoria Executiva, bem como ao

Departamento de Imprensa da Prefeitura para publicação na Imprensa
Oficial, para ciência de todos.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente
reunião às 16h30m e, para constar, lavrou-se a presente ata que, lida e
achada de acordo, segue assinada pelo Presidente e pelos demais
membros do Conselho Fiscal.

C.F., em 15 de maio de 2014.
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