Conselho Fiscal do VALIPREV, nomeado pelo Decreto n.º 8.581, de 27 de
dezembro de 2013.
ATA DE REUNIÃO Nº 003/2014
Às quatorze horas e trinta minutos do décimo dia do mês de
fevereiro do ano de dois mil e quatorze, na sala de reuniões da Secretaria de
Assuntos Jurídicos e Institucionais, sito a Rua Antonio Carlos, 301, Centro,
nesta cidade de Valinhos-SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, sob
a condução de seu Presidente, para:

- elaborar o Cronograma de Reuniões desse Conselho, para
o ano de 2014,
Considerando que o VALIPREV efetua o fechamento de cada
mês entre os dias 15 a 19, ficou aprovado o Calendário de Reuniões conforme
abaixo descrito, sendo que o horário de início será sempre às 14h30m e o local
será na sede do VALIPREV:

21/03/2014
25/04/2014
23/05/2014
27/06/2014
24/07/2014

21/08/2014
26/09/2014
23/10/2014
18/11/2014
19/12/2014

Estando todos cientes e de acordo com o calendário
descrito, passou então a análise dos documentos apresentados, sendo eles: o
Relatório das Aplicações Financeiras JAN/14, Balancete da Receita JAN/14,
Balancete da Despesa JAN/14, e os Processos de Pagamentos: 001 até 010.

Após análise deliberou-se pela APROVAÇÃO das contas
apresentadas;

Em vista da necessidade deste Conselho, em tirar algumas
dúvidas formais com a Diretora Administrativa do VALIPREV, decide

esta Comissão encaminhar ofício para que a mesma participe da próxima
reunião a realizar-se na data de 21/03/2014 às 14h30m na sede do
VALIPREV.
Por fim, salienta que foi anexada a esta ata uma cópia do
Relatório das Aplicações Financeiras JAN/14, Balancete da Receita JAN/14 e
Balancete das Despesas JAN/14.

E, para constar, consigna-se que a presente reunião findouse às 16h30m, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelo Presidente e
pelos demais membros do Conselho Fiscal, e deverá ser publicada na

Imprensa Oficial do Município de Valinhos.

C.F., em 10 de fevereiro de 2014.
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