Ata nº 02/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
VALINHOS – VALIPREV
Às 14h30 do dia dezoito de janeiro de dois mil e dezessete (18/01/2017), 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 Antonio Marini e Renata Pereira da Silva ,
por estarem em gozo regular de férias. Da pauta da ordem do dia constavam os seguintes
assuntos para apreciação: item 1) balancete financeiro, demonstrativo de aplicações
financeiras e relatórios da assessoria financeira relativos ao mês de dez/ 2016; item 2) ciência
do OF.15/2017 datado de 18/01/2017, da Presidência do VALIPREV. Após discussão e votação,
o Conselho de Administração, à UNANIMIDADE de votos, deliberou: item 1) tomar
conhecimento do ofício OF. 11/2017- VALIPREV, datado de 09/01/2017, da Diretoria
Administrativo-Financeira, que encaminha para ciência deste Colegiado Balancete Financeiro
(Lei n. 4.877/13, art. 153, inciso X) e Demonstrativo de Aplicações Financeiras, relatório os
quais apontam um SALDO existente em 31/ 12/2016 no valor de R$ 73.663.525,93 (setenta e
três milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e
três centavos), e Relatório Analítico de Investimentos elaborado pela assessoria CRÉDITO &
MERCADO CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS relativo a dezembro/2016; item 2) ciência do
do OF.15/2017 datado de 18/01/2017, da Presidência do VALIPREV, que informa que as
parcelas em atraso foram pagas através de retenção do FPM repassado à prefeitura, nos dias
05/01/2017 o valor de R$ 148.087,10 e em 11/01/2017 o valor de R$ 719.024,15, já acrescidos
de juros e multas. Nada mais havendo a ser tratado ou discutido, foi encerrada a reunião pelo
Presidente às 16h10 e lavrada esta Ata numa única via que vai assinada pelos membros
presentes do Conselho de Administração. Valinhos, aos dezoito dias do mês de janeiro de dois
mil e dezessete (18/01/2017).
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