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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 07/2016
Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e
dezesseis (29/06/16), 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 extraordinária Nº 03/2016 de 13 de junho de 2016 - aprovada por
unanimidade.
TÓPICO 02 – resposta através do ofício 08/2016 da Sra. Presidente do Conselho Fiscal ao
ofício de nº 02/2016 do Conselho Administrativo.

TÓPICO 03 – Recebimento pela Presidente deste Conselho do Ofício Nº 113/2016 datado de
um de junho 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 abril/2016 vencida em 31 de maio p.p, no valor de R$
1.676.072,18 (um milhão, seiscentos e setenta e seis reais e dezoito 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 04 - análise de processos de despesas de número cento e trinta e quatro (134) ao
número cento e sessenta e três (163), do período de dois de maio do ano dois mil e dezesseis
(02/05/2016) a trinta e um de maio do ano de dois mil e dezesseis (31/05/2016), aprovados sem
nenhuma observação

Recebimento do Oficio Nº 120/2016 do VALIPREV à Presidente deste Conselho
encaminhando os seguintes documentos para análise: Balancete Financeiro MAIO/16;
Balancete da Receita MAIO/16, Balancete da Despesa MAIO/16; Demonstrativos Financeiro de
Bancos MAIO/16; Movimento Financeiro MAIO/16; Relatório das Aplicações Financeiras
MAIO/16, Demonstrativo das Despesas realizadas MAIO/16; Demonstrativo da Receita
Arrecadada

MAIO/16 (publicação); Demonstrativo das Aplicações Financeiras MAIO/16

(publicação); Relatório da assessoria financeira.

TÓPICO 05 – Recebimento do ofício 131/2016 do VALIPREV encaminhando Relatório
Estatístico do Recadastramento, realizado pelo no período de doze de abril de dois mil e
dezesseis a cinco de junho de dois mil e dezesseis, pelo instituto com assessoria da EGP –
Empresa de Gestão Pública.

TÓPICO 06 – A Vice Presidente deste Conselho Kerolin End Impassionato DaI Bianco,
ausentou-se nesta reunião por motivo de força maior.

E, para constar, consigna-se que a presente reunião findou-se às 16h30m, 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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