Conselho Fiscal do VALIPREV,
nomeado pelo Decreto n.º 9078, de 10 de dezembro de 2015.
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 005/2017
Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo quarto dia do mês de maio do ano de dois
mil e dezessete (24/05/2017), 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 – explanação por parte do Presidente do VALIPREV e da Diretora
Financeira sobre o cenário político do país e seus desdobramentos econômicos e
resultados financeiros.

TÓPICO 02 – Ata ordinária nº 04/2017 de 28 de abril de 2017, aprovada por
unanimidade.

TÓPICO 03 – Análise de processos de despesas de número noventa e seis (96) ao número cento
e trinta e um (131), período de três de abril à vinte e oito de abril do ano de dois mil e
dezessete, aprovados sem nenhuma observação.

TÓPICO 04 - Recebimento do Oficio Nº 075/2017 do VALIPREV à Presidente deste
Conselho encaminhando os seguintes documentos para análise: Balancete Financeiro
ABRIL 2017; Balancete da Receita ABRIL 2017, Balancete da Despesa ABRIL 2017;
Demonstrativos Financeiros de Bancos ABRIL 2017;; Relatório das Aplicações
Financeiras ABRIL 2017, Demonstrativo das Despesas realizadas ABRIL 2017;
Demonstrativo da Receita Arrecadada (publicação) ABRIL 2017; Demonstrativo das
Aplicações Financeiras (publicação) ABRIL 2017, Relatórios da assessoria financeira
ABRIL 2017.

TÓPICO 05 - Consta o pagamento da parte patronal em dia, segundo demonstrativo da
receita arrecadada no mês de abril do ano corrente.
TÓPICO 06 - Ofício 007/2017 do CF/VALIPREV ao Conselho Administrativo/VALIPREV
datado de dezoito de maio de dois mil de dezessete (18/05/2017), solicitando autorização
para a participação de quatro (4) Conselheiros do Conselho Fiscal/VALIPREV no “51º
Congresso Nacional da ABIPEM” que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2017
na cidade de Maceió/AL.

TÓPICO 07 – Discussão a respeito do substitutivo ao P.L. 91/2017 que versa sobre a
alteração da forma de nomeação do Presidente do Instituto de Previdência Social dos
Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV, de autoria dos Vereadores da Câmara
Municipal.
TÓPICO 08 – Considerando recebimento do ofício 078/2017 do Presidente do Instituto
de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos – VALIPREV e da CI
06/2017 da Diretoria de Benefício relatando possíveis irregularidades “em resultado de
perícia médica” decide esse Conselho, nos moldes do artigo 162 §I e VII;
• Oficiar o Diretor de Benefícios para que encaminhe a esse Conselho cópia integral
do processo de Benefício nº 354/2016
• Oficiar o Diretor de Benefícios para que faça levantamento dos processos de
benefícios de perícias referente aos resultados de deferimento ou indeferimento,
durante o período de cinco de outubro de dois mil e quinze (05/10/2015) à trinta
e um de dezembro de dois mil e dezesseis (31/12/2016). O resultado de tal
levantamento deverá ser encaminhado a este Conselho no período de 30 dias.
E, para constar, consigna-se que a presente reunião findou-se às 16h30, 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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