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Às 16hOO do dia dezenove do mês de junho de dois mil e quinze (19/06/2015),

os

membros do Conselho de Administração, à vista da publicação do Decreto n. 8.962,
de 17 de junho de 2015 na Imprensa Oficial do Município de Valinhos, Edição n. 1457,
de 19/06/2015 (sexta-feira), pág. 12, que designou o Secretário de Assuntos Jurídicos
e Institucionais da PMV para o exercício do cargo de Presidente do VALlPREV durante
o impedimento

legal de seu titular pelo gozo de férias no período de 22/06/2015 a

26/06/2015, desrespeitando, com isso, o artigo 167, inciso XXVI, da Lei Municipal
4.877/13, o qual atribui essa substituição ao Diretor Administrativo-Financeiro
VALlPREV, deliberaram,

por maioria, com voto contrário

Pelissari, o seguinte: 1) encaminhamento

do Conselheiro

do
Odair

de ofício ao Senhor Prefeito Municipal

requerendo a imediata revogação do Decreto 8.962/15 por violação à Lei Municipal
n. 4.877/13; 2) encaminhamento

de ofício à Diretoria Executiva do VALlPREV a fim de

que se abstenham de executar, participar, anuir ou, de qualquer forma, colaborar na
prática de qualquer ato de iniciativa da pessoa nomeada, assim como disponibilizarlhe qualquer documento

do Instituto;

3) encaminhamento

de ofício ao Ministério

Público junto aos autos da Representação Civil n. 43.0466.0000987/2014, em trâmite
perante a 2ª Promotoria de Justiça; e 4) encaminhamento
Previdência Social noticiando
Conselho. Nada mais haven
única via que vai assinad

fatos aqui rela
a ser tratad

pelos membros

de ofício ao Ministério da

dos e as deliberações

deste

ou discutido, foi lavrada esta Ata numa
o Conselho Adm

istrativo. Valinhos, aos

dezenove dias do mês d junho de dois mi
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