ATA Nº 16/2016 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS –
VALIPREV.
Às 14h45 do dia cinco do mês de setembro de dois mil e dezesseis (05/09/2016),
reuniram-se na sede do VALIPREV, localizada na Avenida Onze de Agosto, 136 – Vila
Clayton, os membros do Conselho de Administração, ausente, justificadamente, a
Conselheira Renata Pereira da Silva. Da pauta da ordem do dia constavam os
seguintes assuntos para apreciação: 1) recurso apresentado pelo Senhor Presidente
do VALIPREV; e 2) exame de benefícios previdenciários concedidos. Após discussão e
votação, o Conselho de Administração, à UNANIMIDADE de votos, deliberou: 1)
receber o recurso apresentado pelo Presidente do Instituto em 22/08/2016, mas
deixar de conhecê-lo por falta de previsão legal na Lei Municipal n. 4.877/13,
providenciando-se a elaboração e encaminhamento de ofício à digna Presidência do
VALIPREV para dar efetividade à decisão deste Conselho acerca das prestações de
contas ns. 078/2016 e 121/2016, proferida em reunião ordinária do dia 06/07/2016;
e 2) tomar conhecimento, nos termos do art. 153, inciso V, da Lei Municipal n.
4.877/13, dos processos de concessão de auxílio-doença aos seguintes servidores:
2.1) A.M.B. (processo n. 455/2015); 2.2) R.C.S. (processo n. 220/2016); 2.3) J.M.Z.
(processo n. 071/2016); 2.4) A.F.S. (processo n. 012/2014); e 2.5) J.A. (processo n.
171/2016). Registra-se, por fim, a justificação deferida pelo Senhor Presidente à falta
da Conselheira Renata Pereira da Silva na última reunião do dia 17/08/2016 ante a
apresentação de atestado médico. Nada mais havendo a ser tratado ou discutido, foi
encerrada a reunião pelo Presidente às 17h10 e lavrada esta Ata numa única via que
vai assinada pelos membros presentes do Conselho de Administração. Valinhos, aos
cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis (05/09/2016).

Pedro Luiz Rigamonti (Presidente) _________________________________

Márcio Roberto Guaiume (Vice-Presidente) __________________________

Marco Antonio Marini (Secretário) _________________________________

Edimilson Vanderlei Barbarini (Membro) ____________________________

Marina Quintanilha Macedo (Membro) _____________________________

Renata Pereira da Silva (Membro) – ausente

