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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 11/2016
Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil
e dezesseis (26/10/16), 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 10/2016 de 30 de setembro de 2016 - aprovada por
UNANIMIDADE.
TÓPICO 02 – Recebimento pela Presidente deste Conselho do Ofício Nº 218/2016 datado de
cinco de outubro de dois mil e dezesseis (05/10/2016) 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 AGOSTO/2016 vencida em 30 de
setembro p.p, no valor de R$ 1.732.240,51 (um milhão, setecentos e trinta e dois mil, duzentos e
quarenta reais e cinquenta e um 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 03 - Recebimento pela Presidente deste Conselho do Ofício Nº 221/2016 datado de
cinco de outubro de dois mil e dezesseis (05/10/2016) assinado por parte do Presidente do
VALIPREV informando quanto ao recebimento do ofício 738/206 D.F./S.F datado de trinta de
setembro de dois mil e dezesseis (30/09/2016) em que solicita o município a dilação do
vencimento da cota do trabalhador da competência de 8/2016 no valor de R$ 1.012.872,39 (um
milhão, doze mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para o dia
11/10/2016.

TÓPICO 04 – Recebimento pela Presidente deste Conselho do Ofício Nº 227/2016 datado de
onze de outubro de dois mil e dezesseis (11/10/2016) assinado por parte do Presidente do

VALIPREV encaminhando os seguintes documentos para análise: Balancete Financeiro
SETEMBRO/16;
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Demonstrativo das Despesas realizadas SETEMBRO/16; Demonstrativo da Receita Arrecadada
SETEMBRO/16 (publicação); Demonstrativo das Aplicações Financeiras SETEMBRO/16
(publicação); Relatório da assessoria financeira.

TÓPICO 05 – Análise de processos de despesas de número duzentos e setenta e três (273) ao
número trezentos e cinco (305), do período de um de setembro do ano dois mil e dezesseis
(01/09/2016) a trinta de setembro do ano de dois mil e dezesseis (30/092016), aprovados sem
nenhuma observação.

TÓPICO 06 – Leitura das atas do Conselho Administrativo Nº 14/2016 de três de agosto de
dois mil e dezesseis (03/08/2016), Nº 15/2016 de dezessete de agosto de dois mil e dezesseis
(17/08/2016), Nº 16/2016 cinco de setembro de dois mil de dezesseis, Nº 17/2016 de vinte e um
de setembro de dois mil e dezesseis.

TÓPICO 07 – Encaminhamento do ofício Nº 016/2016 datado de cinco de outubro de dois mil
e dezesseis (05/10/2016) C.F/VALIPREV ao Conselho Administrativo/VALIPREV, solicitando
autorização para a participação de cinco (5) conselheiros do C.F/VALIPREV no
“4º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS” que acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de
novembro de 2016 no Distrito Federal.

TÓPICO 07 – Em resposta ao ofício 16/2016, na data de dezenove de outubro de dois mil e
dezesseis (19/10/2016) o Conselho Administrativo dessa autarquia liberou a participação de 5
integrantes de cinco (5) do Conselho Fiscal para o Congresso anteriormente mencionado.

TÓPICO 08 – Recebimento pela Presidente deste Conselho do Ofício Nº 205/2016 datado de
dezesseis de setembro de (16/09/2016) assinado por parte do Presidente do VALIPREV, onde
responde ao ofício Nº 13/2016 – C.F/ VALIPREV no qual é solicitado informações sobre o
período de férias dos integrantes da Diretoria Executiva dessa autarquia.

TÓPICO 09 – Registra-se nesta reunião a ausência da Vice-Presidente deste Conselho, Kerolin
End Impassionato Dal Bianco por motivo de doença e o Conselheiro Paulo Sérgio Santofosta
Maldonado, em férias.

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.

Joseani Bernardi
Presidente

Kerolin End Impassionato DaI Bianco
Vice Presidente
(Ausente)

Rosimar Giseli Bertani
Secretária

Antonio Carlos Fernandes
Membro

Paulo Sérgio Santofosta Maldonado
Membro
(Ausente)

