Conselho Fiscal do VALIPREV,
nomeado pelo Decreto n.º 9078, de 10 de dezembro de 2015.

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 004/2016
Às quatorze horas e trinta minutos do trigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e
dezesseis (30/03/16), na sala de reuniões do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS - V A L I P R E V, sito a Av. Onze de Agosto,
136 - Jardim Paulista, Centro, nesta cidade de Valinhos-SP, reuniram-se os membros do
Conselho Fiscal, sob a condução de sua Presidente, para discutirem e deliberarem sobre:

TÓPICO 01 - Ata ordinária Nº 03/2016 de 24 de fevereiro de 2016 aprovada por unanimidade.
TÓPICO 02 – Convite para participação de Congresso promovido pela APEPREM nos dias 12
(doze) e 13 (treze) do mês de abril a realizar-se em Campinas, nas dependências do Expo D.
Pedro. O Convite foi estendido à participação de dois Conselheiros a escolher.

TÓPICO 03 - Solicitação de visita a este Instituto, por parte do Gerente da Caixa Econômica
Federal de Valinhos Sr. Tonon, para expor temas atuais sobre a área financeira, deixando este
Conselho como sugestão de datas os dias 18 ou 19 ou 20 de abril de dois mil e dezesseis, para
essa apresentação;

TÓPICO 04 – análise de processos de despesas de nº 24 (vinte e quatro) ao nº 62 (sessenta e
dois), do período de 05/02/2016 (cinco de fevereiro de dois mil e dezesseis) a 29/02/2016 (vinte
e nove de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis), aprovados sem nenhuma observação.

TÓPICO 05-

Recebimento do Oficio Nº 061/2016 do VALIPREV à Presidente deste

Conselho encaminhando os seguintes documentos para análise: Balancete Financeiro FEV/16;
Balancete da Receita FEV/16, Balancete da Despesa FEV/16; Demonstrativos Financeiro de
Bancos FEV/16; Relatório das Aplicações Financeiras FEV/16, Demonstrativo das Despesas
realizadas FEV/16; Demonstrativo da Receita Arrecadada FEV/16 (publicação); Demonstrativo
das Aplicações Financeiras FEV/16 (publicação); Relatório da assessoria financeira.

TÓPICO 06 – Recebimento pela Presidente deste Conselho do Ofício Nº 043/2016 datado de
nove de março de dois mil e dezesseis assinado por parte do Presidente do VALIPREV no qual
fica notificado a falta de repasse das contribuições previdenciárias referente à cota patronal e
aporte adicional da competência de Janeiro/2016 vencida em 29 de fevereiro p.p, no valor de R$
1.631.995,05 ( um milhão, seiscentos e trinta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e
cinco centavos), devida ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de
Valinhos – VALIPREV. Ressaltando que os valores uma vez parcelados estão sendo
devidamente recolhidos pela Municipalidade.

TÓPICO 07 – Recebimento, por parte da Presidente deste Conselho do Oficio encaminhado
pelo Presidente do VALIPREV Sr. Vicente Marchiori no sentido de informar suas férias,
conforme descrito abaixo: “ ASSUNTO: FÉRIAS Bom dia a todos. Comunico que estarei
ausente no períodod de 01ª 08/04/2016, em gozo de férias regulamentares, relativas ao período
de 08/11/2013 a 07/11/2014. Apesar do disposto no Art. 167 – XXVI, da Lei Municipal Nº
4.877/2013, e na conformidade do decreto Nº 9.155, de 23/03/2016, publicada pela Imprensa
Oficial Nº1498 de 28/03/2016, foi designado o Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais
para exercer o cargo de Presidente do VALIPREV, durante meu impedimento legal. À
disposição para informações complementares. Atenciosamente Vicente Antonio Marchiori,
Presidente.”
No que tange ao Oficio em questão, este Conselho, declara-se ciente da
substituição, contudo, tendo em vista o quanto disposto no artigo 167 da Lei Municipal nº
4.877/2013 “Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro do VALIPREV – XXVI
SUBSTITUIR O Presidente do Instituto nos impedimentos legais desde que a substituição não
ultrapasse 30 (trinta) dias.”, ressalta ser contrário a tal nomeação, visando a mesma afrontar
dispositivos legais.

E, para constar, consigna-se que a presente reunião findou-se às 17h30m, lavrando-se a presente,
que vai assinada pela Presidente e pelos demais membros do Conselho Fiscal, e deverá ser
publicada na Imprensa Oficial do Município de Valinhos.
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