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 A Diretoria Executiva, o Conselho de 
Administração, o Conselho Fiscal e o Comitê 
de Investimentos do INPREV, comemoram 
com entusiasmo o fato de o Prefeito, Dr. 
Antônio Silva, ter sancionado, em 26 de abril 
de 2018, Lei 6.441 que autoriza o Município 
de Varginha a doar área de terreno ao INPREV 
para construção da sede própria. 

 O terreno doado possui área de, 
aproximadamente, 836,00m² e, está 
localizado próximo à subestação da CEMIG, 
na praça denominada Dalva Ribeiro, nº 312, 
no Bairro Vila Paiva. 

 O INPREV constitui, desde sua criação, 
em 2009, uma “Reserva Administrativa” com 
fim específico de custear a edificação da sede 
própria. Com a sanção da Lei que doa o 
terreno, o instituto fica responsável por arcar 
com todas as despesas da execução da obra. 

 A escritura de doação foi assinada em 21 
de maio e agora o INPREV, terá um prazo de 
dois anos para início das obras. 

 A direção do INPREV já está tomando as 
providências necessárias para que o projeto 
arquitetônico para edificação de sua sede seja 
rapidamente elaborado. O projeto deverá 
estar adequado as necessidades que o 
empreendimento requer, em especial, 
acessibilidade dos segurados, legislação 
pertinente e proporcionar melhores 
condições para o desempenho das atividades 
do instituto. 

 INPREV RECEBE DO MUNICÍPIO DOAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA 

CONSULTE SEU CONTRACHEQUE PELO SITE, CAIXA 

ELETRÔNICO OU NA SEDE DO INPREV 

 O INPREV disponibiliza aos aposentados e 

pensionistas, o contracheque no site institucional 

www.inprev-varginha.mg.gov.br, na página inicial, no menu 

à direta, na opção ACESSE SEU CONTRACHEQUE. A consulta 

pode ser feita mediante CPF e senha. 

 O contracheque pode ser emitido, também, pelo 

caixa eletrônico do Santander. Para isso, inserir o cartão 

magnético, outras opções, contracheque, selecionar o 

INPREV, e digitar o mês e o ano.  

LEMBRETE: 

Mantenha sempre atualizados seu endereço e 

telefone para contato! 

http://www.inprev-varginha.com.br
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 Em meados do mês de abril do corrente 
ano tivemos veiculado nos noticiários, ação da 
Polícia Federal e do Ministério Público, 
cumprindo mandados de busca, apreensão e 
prisão preventiva de dirigentes, em alguns 
Institutos de Previdência e Fundos de Pensão. 
Esses Regimes de Previdência Própria foram 
vítimas da má gestão que causaram prejuízos, 
na casa de milhões aos cofres públicos. O 
patrimônio desses Institutos, na verdade, 
deveria ser administrado dentro do mais alto 
critério de governança, uma vez que são 
destinados ao pagamento dos benefícios dos 
aposentados e pensionistas. Gestores 
irresponsáveis, por ação ou negligência, usam, 
no mínimo, de meios fraudulentos para obter 
vantagens ilícitas em desfavor de milhares de 
pessoas, segurados dessas instituições, 
causando prejuízo a comunidade, quando esses 
recursos forem repostos pelo município.  

 Varginha tem no INPREV o seu órgão 
previdenciário, que possui uma competente 
equipe de colaboradores composta por uma 

Diretoria, pelos dos membros do Conselho de 
Administração, Fiscal e do Comitê de 
Investimentos. É um Instituto transparente, 
aberto às auditorias, fiscalizações e controles 
externos e internos. O INPREV recebeu, mais de 
uma vez, fiscalizações de auditores, do então 
Ministério da Previdência Social, e também de 
auditores do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais – TCE-MG, que em recente 
correspondência, o egrégio Tribunal informou o 
arquivamento da auditoria, com uma única 
recomendação ao Diretor Presidente: “que, no 
exercício sua função, cobre 
administrativamente e na sequência, 
judicialmente as contribuições previdenciárias, 
quando estas deixarem de ser recolhidas no 
prazo pelo município, sob pena de 
responsabilidade” Fato este que, em Varginha, 
não ocorre a muito tempo, vez que todos os 
recolhimentos estão rigorosamente em dia. 

 O INPREV tem buscado adotar as 
melhores práticas de gestão administrativa 
visando garantir maior segurança, transparência 

e eficiência do trabalho que desempenha. 
Recentemente formalizou adesão ao programa 
Pró-Gestão da Secretaria da Previdência, 
vinculada ao Ministério da Fazenda, que 
certificará os RPPS, confirmando suas boas 
práticas de controles na gestão corporativa.  

 O controle social exercido sob o 
Instituto de Previdência se reveste da maior 
importância. A fiscalização pelos órgãos 
competentes, as ações de controle dos 
servidores que compõem os Conselhos, Fiscal e 
de Administração, são os melhores antídotos 
contra fraudes e má gestões, males que, 
infelizmente, assolam inúmeras instituições 
previdenciárias do nosso país. 

 Em contraponto aos fatos retratados 
pela mídia sobre institutos coirmãos, Varginha 
está na confortável situação de ter seu Instituto 
de Previdência aberto e transparente, ao 
contrário de outros, chamados inclusive de 
“caixa-preta”, que afrontam princípios basilares 
impostos aos órgãos públicos. 

“CONTROLE SOCIAL” NO RPPS, VERSOS “CAIXA PRETA” 

BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDOS NOS ÚLTIMOS MESES 

Ana Maria M. S. 
Souza 
Maria Denise S. L. 
Navarro 
Maria Francisca F. 
Mendes 
Milton Carlos F. 
Rezende 

Ana Maria Barbosa 
Oliveira 
Antônio Carlos M. 
Ribeiro 
Claudimir de Souza 
Debora Rosana da 
S. Bertoli 
Edna Marisa C. 
Caldonazio 
José Francisco de Oliveira 

Edson do Carmo Ferreira 
Florindo Antônio 
Mantovani 
Ivanete Pereira Ribeiro 
Juliana Pereira 
Maria Regina Botrel Reis 
Renata Seila C. Deus 
Sinézio Ales S. Filho 

JANEIRO 

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO INPREV 
Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922/2010 
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FEVEREIRO MARÇO 

 O INPREV realiza mensalmente, 
desde agosto de 2016 a “Reunião de Boas 
Vindas” - Integração dos recém-
aposentados.  A reunião tem objetivo, como 
o nome já sugere, dar as boas vindas aos 
recém-aposentados e apresentar o INPREV, 
além de passar informações gerais sobre o 
pós-aposentadoria, facilitando a transição da 
condição de servidor ativo para a nova 
situação de servidor aposentado. 
 Este é mais um projeto destinado a 
promover a educação previdenciária e a 
criar essa cultura. É voltado para os 

servidores da  Prefeitura de Varginha,  
Administração Direta e Indireta do 
município, segurados do INPREV. 
 Até o mês de abril do corrente ano, 
participaram da reunião mais de 200 
beneficiários, com um retorno muito 
positivo da parte dos aposentados presentes 
ao evento. 
 Outros projetos estão sendo 
preparados pelo INPREV, visando levar o 
cada vez mais o Instituto ao encontro dos 
servidores. 

REUNIÃO MENSAL DE BOAS VINDAS AOS RECÉM - APOSENTADOS 

NOSSA MISSÃO 

Atender aos beneficiários do regime de previdência do 

município com agilidade, criatividade, observando a 

legalidade e gerir as reservas técnicas com segurança e 

transparência. 

NOSSA VISÃO 

Efetuar uma gestão sustentável, difundindo e consolidando a 

cultura previdenciária, com ética e responsabilidade social. 

VISITE A PÁGINA DO INPREV NA VISITE A PÁGINA DO INPREV NA VISITE A PÁGINA DO INPREV NA 

INTERNETINTERNETINTERNET   
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Regina Helena S. 
Ananias 
Rejane de Fátima Paiva 
Ruth Francisco 
Rodrigues 
Sebastiana Ribeiro 
Silvane Alves R. Siqueira 
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