Conselho Fiscal do VALIPREV,
nomeado pelo Decreto n.º 8.581, de 27 de dezembro de 2013.
ATA DE REUNIÃO Nº 006/2014

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e
três do mês de maio do ano de dois mil e quatorze na sala de
reuniões

do

INSTITUTO

DE

PREVIDÊNCIA

SOCIAL

DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS – VALIPREV, sito à Av.
Onze de Agosto, 136 – Jardim Paulista, centro, nesta cidade de
Valinhos-SP, reuniram-se todos os membros do Conselho Fiscal, sob
a condução de seu Presidente, para:
1. analisar os documentos apresentados, sendo eles:
o Relatório das Aplicações Financeiras ABR/14, Balancete da Receita
de ABR/14, Balancete da Despesa ABR/14, e os processos de
pagamento: 041 até 058;
2. discutir sobre o Manual de Benefícios entregue
pelo Sindicato aos servidores municipais, onde consta na terceira
página o logotipo do VALIPREV.
Colocados em

pauta os assuntos, o Conselho

DELIBEROU o que se segue:
Tópico

1:

pela

APROVAÇÃO

das

contas

apresentadas, após análise minuciosa de cada item, anexando à
presente Ata uma cópia do Relatório das Aplicações ABR/14,
Balancete da receita ABR/14 e Balancete das Despesas ABR/14.

Ainda dentro deste tópico foi observado no Balancete
da Receita x Despesas do VALIPREV a falta do depósito da cota
patronal devida pela Prefeitura do Município de Valinhos
referente ao mês de março de 2014, que deveria ter sido paga em
30 de abril no valor de R$1.345.281,59 (um milhão trezentos e
quarenta e cinco mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e
nove centavos). Para constar informamos que os valores devidos pelo
DAEV e pela Câmara Municipal de Valinhos foram depositados na
data prevista em Lei.
Diante

disso,

e

ciente

de

que

o

Conselho

Administrativo deliberou em sua última reunião o envio de Oficio ao
Exmo. Sr. Prefeito questionando esta falta, decidimos aguardar a
resposta que será encaminhada ao Conselho Administrativo, e para
que este Conselho acompanhe o deslinde dos fatos será enviado à
Diretoria Executiva do Instituto um Ofício solicitando que este
Conselho seja noticiado até a próxima reunião sobre o quanto
exposto.
Tópico 2: em tempo, foi observado que o logotipo do
VALIPREV foi impresso na pág 3 do Manual de Benefícios entregue
aos servidores públicos, questionado o membro do Conselho Fiscal e
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais e Autarquias
de Valinhos, Louveira e Morungaba – CPNJ 00.417.878/0001-93, Sr.
Valteni Alves dos Santos disse ser de inteira responsabilidade do
Sindicato tal publicação, salientou que faz parte da “Campanha de
Orientação e Valorização do Servidor”, e salientou que o Presidente
do VALIPREV não solicitou a publicação e que a inclusão não gerou
nenhum ônus aos cofres do Instituto.

Com base nas alegações do membro Valteni Alves
dos Santos delibera este Conselho pelo envio de Ofício ao VALIPREV
solicitando manifestação no sentindo de informar

se tais fatos

geraram qualquer tipo de ônus ao Instituto.
E, para constar, consigna-se que a presente reunião
findou-se 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 23 de maio de 2014.
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