ATA Nº 20/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS –
VALIPREV.
Às 15h05 do dia vinte do mês de dezembro de dois mil e dezessete (20/12/2017),
reuniram-se na sede do VALIPREV, situada à Rua Dr. Fernando Leite Ferraz, n. 349 –
Jd. Europa, os membros do Conselho de Administração, ausente a Conselheira Renata
Pereira da Silva. Da pauta da ordem do dia constava o Ofício 231/2017, da Diretoria
Executiva do VALIPREV, Ofício n. 235/2017 da Diretoria Administrativo-Financeira e
processo administrativo 377/2017-VALIPREV. Após discussão e votação, o Conselho
de Administração, à UNANIMIDADE DE VOTOS, deliberou: 01) à vista do pedido
formalizado através do OF. 231/2017-VALIPREV, datado de 07/12/2017, autorizar,
com fulcro no artigo 153, inciso XXVII da Lei Municipal 4.877/13, a locação de um
veículo, tipo popular, destinado a viabilizar os trabalhos realizados fora da sede do
VALIPREV, cabendo, no entanto, ao Presidente do Instituto a verificação preliminar
sobre a necessidade de abertura de processo licitatório, em observância ao quanto
estabelecido no artigo 165, V, c/c artigo 163, II, ambos da Lei Municipal n. 4.877/13.
Havendo necessidade de licitação, o Edital deverá ser previamente analisado pela
assessoria jurídica do VALIPREV. Caso contrário, a proposta de contrato deverá ser
submetida ao Conselho de Administração; 02) tomar conhecimento do OF. 235/2017VALIPREV, de 14/12/2017, subscrito pela Diretora Administrativo-Financeira, através
do qual encaminha o Balancete Financeiro (Lei Municipal 4.877/13, art. 153, inciso X)
e o Demonstrativo de Aplicações Financeiras, os quais apontam um SALDO existente
em 30/11/2017 no valor de R$ 102.347.741,77 (cento e dois milhões, trezentos e
quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos),
além do Relatório Analítico dos Investimentos referente ao mês de NOVEMBRO/2017
elaborado pela assessoria CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS.
Registra-se, por necessário, e em observância ao quanto apontado no Item A.2.2 do
Relatório Geral apresentado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

nos autos do Processo TC-1470.989.16-1, que as Demonstrações Financeiras dos
meses de janeiro/2017 a outubro/2017, agora acrescido do mês de novembro/2017,
foram apreciadas e aprovadas, mês a mês, pelos membros deste Conselho, conforme
se infere das respectivas atas das reuniões ordinárias realizadas ao longo do corrente
exercício; e 03) considerando os fatos apurados no Processo 377/2017-VALIPREV, e
considerando a regularidade formal do procedimento instaurado e finalizado, acatar
o “Relatório Final” constante de fls. 221/262, cabendo ao Presidente do VALIPREV a
adoção das medidas necessárias a fim de que as sugestões apontadas pela Comissão
de Apuração sejam efetivadas, oficiando-se às autoridades ali mencionadas, inclusive.
Nada mais havendo a ser conhecido, discutido ou deliberado, foi encerrada a reunião
pelo Presidente às 17h50 e lavrada esta Ata numa única via que vai assinada pelos
membros presentes do Conselho de Administração. Valinhos, aos vinte dias do mês
de dezembro de dois mil e dezessete (20/12/2017).
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