ATA Nº 11/2016 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS –
VALIPREV.
Às 14h40 do dia vinte do mês de junho de dois mil e dezesseis (20/06/2016),
reuniram-se na sede do VALIPREV, localizada na Avenida Onze de Agosto, 136 – Vila
Clayton, os membros do Conselho de Administração. Da pauta da ordem do dia
constavam os seguintes assuntos a serem deliberados: item 1) resposta da Diretoria
de Benefícios do VALIPREV acerca do boletim informativo; e item 2) reiteração do
pedido de autorização para abertura de concurso público para provimento de cargos
que especifica. Após discussão e votação, o Conselho de Administração deliberou:
item 1) considerando os motivos declinados pelo Diretor de Benefícios no OFÍCIO Nº
052/2016, datado de 15/06/2016, à unanimidade de votos, determinar à Diretoria
Executiva do VALIPREV a imediata abertura de procedimento licitatório cabível (Lei
Municipal 4.877/13, art. 165, V) destinado à contratação de empresa para confecção
do Boletim Informativo, devendo ser apresentado a este Conselho até o dia 20/07,
impreterivelmente, relatório das providências e ações já adotadas para esse fim (art.
163 e inciso I); e item 2) considerando as motivações expostas pelo Sr. Presidente do
Instituto no OF. 126/2016-VALIPREV, datado de 20/06/2016, por maioria de votos,
autorizar, nos termos do art. 153, inciso XVIII, da Lei Municipal 4.877/13, a abertura
de concurso público para o provimento dos seguintes cargos efetivos: 01 Contador,
01 Procurador, 01 Assistente Social e 02 Agentes Administrativos II, vencido o
Conselheiro MARCO ANTONIO MARINI que também votava para o provimento do
cargo de Assessor Jurídico e 03 Agentes Administrativos II, e a Conselheira RENATA
PEREIRA DA SILVA, que também votava pelo provimento de 03 cargos de Agente
Administrativo II. Nada mais havendo a ser tratado ou discutido, foi encerrada a
reunião pelo Presidente às 17h00 e lavrada esta Ata numa única via que vai assinada

pelos membros presentes do Conselho Administrativo. Valinhos, aos vinte dias do
mês de junho de dois mil e dezesseis (20/06/2016).
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