Ata nº 01/2017 – REUNIÃOORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
VALINHOS – VALIPREV
Às 14h30 do dia quatro de janeiro de dois mil e dezessete (04/01/2017), reuniram-se na sede
do VALIPREV, localizado na Av. Onze de Agosto, 136 – Vila Clayton, os membros do Conselho
de Administração, ausente os Conselheiros Marco Antônio Marini e Edmilson Vanderlei
Barbarini por estarem em gozo regular de férias. Da pauta da ordem do dia constavam os
seguintes assuntos para apreciação: item 1) tomar conhecimento do ofício OF.05/ 2017 –
VALIPREV, datado de 04/01/2017, da Presidência do VALIPREV, que encaminha cópias dos
ofícios 02 e 03 enviados ao Banco do Brasil e ao Prefeito Municipal notificando a retenção do
FPM; 2) apreciar ofício OF.07/2017 – da Presidência do VALIPREV REF: OF/DF/SF/PMV –
001/2017 requerendo o parcelamento dos débitos previdenciários (cota patronal e aporte
adicional) relativos ao exercício de 2016. Após discussão e votação, o Conselho de
Administração, à UNANIMIDADE de votos, deliberou: item 1) tomar conhecimento OF.05/
2017 – VALIPREV, datado de 04/01/2017, da Presidência do VALIPREV, que encaminha cópias
dos ofícios 02 e 03 enviados ao Banco do Brasil e ao Prefeito Municipal notificando a retenção
do FPM; item2) decidiu-se pela autorização do parcelamento dos débitos junto ao VALIPREV
conforme o parágrafo 2º dos artigos 28 e 153, XXIII da Lei 4877/2013, ressaltando que o
descumprimento do Acordo de Parcelamentos e torna um impeditivo para de sua
concretização. Nada mais havendo a ser tratado ou discutido, foi encerrada a reunião pelo
Presidente às 17h30 e lavrada esta Ata numa única via que vai assinada pelos membros
presentes do Conselho de Administração. Valinhos, aos quatro dias do mês de janeiro de dois
mil e dezessete (04/01/2017).
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