ATA Nº 19/2016 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS –
VALIPREV.
Às 15h00 do dia dezenove do mês de outubro de dois mil e dezesseis (19/10/2016),
reuniram-se na sede do VALIPREV, localizada na Avenida Onze de Agosto, 136 – Vila
Clayton, os membros do Conselho de Administração, ausentes os Conselheiros
Márcio Roberto Guaiume, por estar em gozo regular de férias, e Renata Pereira da
Silva. Da pauta da ordem do dia constavam os seguintes assuntos para apreciação:
item 1) balancete financeiro, demonstrativo de aplicações financeiras e relatórios
analíticos relativos ao mês de setembro/2016; e item 2) Ofício n. 016/2016-CFVALIPREV. Após discussão e votação, o Conselho de Administração, à UNANIMIDADE
de votos, deliberou: item 1) tomar conhecimento do ofício OF. 226/2016-VALIPREV,
datado de 11/10/2016, da Diretoria Administrativo-Financeira, que encaminha para
ciência deste Colegiado Balancete Financeiro (Lei n. 4.877/13, art. 153, inciso X) e
Demonstrativo de Aplicações Financeiras, os quais apontam um SALDO existente em
30/09/2016 no valor de R$ 67.359.190,06 (sessenta e sete milhões, trezentos e
cinqüenta e nove mil, cento e noventa reais e seis centavos), Relatório Analítico de
Investimentos elaborado pela assessoria CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM
INVESTIMENTOS relativo a setembro/2016 e 1º trimestre de 2016, e Relatório de
Acompanhamento da Carteira de Investimentos apresentado pelo BANCO DO BRASIL,
relativo a setembro/2016; e item 2) à vista das informações anexadas ao Ofício n.
016/2016-CF-VALIPREV, de 05/10/2016, relativas aos custos para a participação no 4º
Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS’s promovido pela ABIPEM – Associação
Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais, a realizar-se nos dias
23, 24 e 25/11/2016 em Brasília/DF, autorizar que dele participe sete Conselheiros,
cinco do Conselho Fiscal e dois do Conselho de Administração. 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 de

Administração. Valinhos, aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e
dezesseis (19/10/2016).

Pedro Luiz Rigamonti (Presidente) _________________________________

Márcio Roberto Guaiume (Vice-Presidente) – férias

Marco Antonio Marini (Secretário) _________________________________

Edimilson Vanderlei Barbarini (Membro) ____________________________

Marina Quintanilha Macedo (Membro) _____________________________

Renata Pereira da Silva (Membro) – ausente

