ATA Nº 13/2016 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS –
VALIPREV.
Às 15h00 do dia vinte do mês de julho de dois mil e dezesseis (20/07/2016),
reuniram-se na sede do VALIPREV, localizada na Avenida Onze de Agosto, 136 – Vila
Clayton, os membros do Conselho de Administração, ausente a Conselheira Marina
Quintanilha Macedo por estar no gozo regular de férias. Da pauta da ordem do dia
constavam os seguintes assuntos para apreciação: ofícios recebidos da Presidência
do VALIPREV ns. 153/2016, 154/2016, 155/2016, 156/2016, 157/2016 e 159/2016.
Após discussão e votação, o Conselho de Administração, à UNANIMIDADE de votos,
deliberou: 1) tomar conhecimento dos seguintes ofícios originários da Presidência do
Instituto: OF. 153/2016-VALIPREV, datado de 14/07/2016, que encaminha cópia do
OF. 151/2016-VALIPREV no qual dá conhecimento ao Prefeito Municipal acerca do
novo cálculo atuarial, data-base dezembro/2015, e solicita a adoção de providências,
in casu, o envio de projeto de lei à Câmara Municipal para alteração e adequação das
alíquotas da contribuição previdenciária, objetivando manter o equilíbrio atuarial e
financeiro do RPPS, conforme determinação constante do art. 189 da Lei Municipal
4.877/13; OF. 154/2016-VALIPREV, datado de 14/07/2016, que encaminha cópia do
OF. 152/2016-VALIPREV e documentos, através do qual, reiterando o OF. 290/2014VALIPREV, objeto do processo administrativo n. 17258/2014-PMV, solicita ao Prefeito
Municipal novos estudos visando a dação em pagamento de imóvel destinado à
construção ou instalação da sede própria do Instituto; OF. 155/2016-VALIPREV,
datado de 14/07/2016, que encaminha cópia na íntegra da Avaliação Atuarial, database dezembro/2015, elaborada pelo Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S
Ltda– ETAA, empresa de consultoria atuarial contratada pelo Instituto; OF. 156/2016VALIPREV, datado de 14/07/2016, que encaminha cópia da apresentação técnica da
Avaliação Atuarial, data-base dezembro/2015, realizada em 12/07/2016 na sede do
Instituto pelo ETAA; OF. 157/2016-VALIPREV, datado de 19/07/2016, que, atendendo

ao OFÍCIO N. 009/2016 deste Conselho, encaminha para conhecimento orçamentos
relativos a serviço de diagramação, editoração e impressão do Boletim Informativo
do VALIPREV; e OF. 159/2016-VALIPREV, datado de 20/07/2016, que encaminha para
conhecimento Balancete Financeiro (Lei 4.877/13, art. 153, inciso X), Demonstrativo
de Aplicações Financeiras, Relatório Analítico dos Investimentos em junho/2016, 2º
trimestre e 1º semestre de 2016 elaborado pela assessoria CRÉDITO & MERCADO
CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, Relatório de Acompanhamento da Carteira de
Investimentos apresentado pelo BANCO DO BRASIL relativo ao mês de junho/2016, e
propostas de empresas para a prestação dos serviços destinados à realização de
concurso público no VALIPREV, registrando-se, entretanto, a inconsistência entre os
valores numéricos e descritivos constantes da proposta apresentada pela FUNDAÇÃO
DOM CINTRA, o que deverá ser corrigido pela empresa proponente, sob pena de
invalidade da proposta; e 2) considerando as propostas recebidas para a confecção
do Boletim Informativo, constantes do OF. 157/2016-VALIPREV, oficiar à Presidência
do Instituto para que solicite às empresas interessadas proposta de contratação para
circulação bimestral e trimestral. Nada mais havendo a ser tratado ou discutido, foi
encerrada a reunião pelo Presidente às 17h20 e lavrada esta Ata numa única via que
vai assinada pelos membros presentes do Conselho Administrativo. Valinhos, aos
vinte dias do mês de julho de dois mil e dezesseis (20/07/2016).
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