ATA Nº 03/2014 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
VALINHOS – VALIPREV.
Às 14h30 do dia vinte e quatro do mês de janeiro de dois mil e catorze
(24/01/2014), reuniram-se na Prefeitura Municipal de Valinhos, na Sala Ivan
Fleury Meirelles, localizada à Rua Antonio Carlos, nº 301, Centro, os membros
do Conselho Administrativo para estudo, discussão e aprovação da minuta
que cria o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos Municipais de Valinhos – VALIPREV, sua regulamentação e
dá outras providências. Ausente o Conselheiro Carlos André dos Reis. Após
discussão e votação, o Conselho, à unanimidade de votos dos presentes,
deliberou pela APROVAÇÃO do texto com as alterações apresentadas pelos
Conselheiros e pela sua publicação na Imprensa Oficial do Município. Em
cumprimento ao artigo 4º da Resolução nº 01, de 15/01/2014, que regulamenta
o Regimento Interno do Conselho Administrativo do VALIPREV, ficou definido o
cronograma das reuniões ordinárias para o exercício de 2014, sendo passível de
alteração por deliberação do Presidente do Conselho Administrativo. Ficaram
definidos os seguintes dias para as reuniões ordinárias: 06 e 21 de fevereiro,
07 e 21 de março, 04 e 17 de abril, 05 e 22 de maio, 06 e 20 de junho, 04 e 25

de julho, 08 e 22 de agosto, 05 e 19 de setembro, 10 e 24 de outubro, 07 e 21
de novembro, e 05 e 19 de dezembro. Todas as reuniões terão início às 15h00
na Sala Ivan Fleury Meirelles até que haja disponibilidade de uso da sede do
VALIPREV. Nada mais havendo a ser tratado ou discutido, foi encerrada a
reunião pelo Presidente às 16h50 e lavrada esta Ata numa única via, que vai
assinada por todos os membros presentes do Conselho Administrativo.
Valinhos, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e catorze
(24/01/2014).
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