
 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA  

Reuniram-se às nove horas do dia 25 de junho de dois mil e treze na sala de reunião do 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, 

os membros da diretoria executiva, presentes o Sr. Edson Crepaldi Retori, Sr. Paulo 

Alexandre Praxedes e Srª. Margareth Aparecida de Souza Carvalho. A pauta a ser 

discutida foi: 1 - a alteração do convênio 075/2012 firmado entre o INPREV e a 

Prefeitura. 2 - a necessidade da recomposição do quadro servidores do Instituto.            

3 - necessidade de controle informatizado das margens consignáveis para empréstimos 

com desconto em folha de pagamento. Quanto ao primeiro ponto de pauta o Sr 

presidente informou que o prefeito municipal manifestou a intenção de que o INPREV 

assuma o ônus da remuneração dos servidores públicos cedidos pelo município para 

prestação de serviços junto a autarquia. A argumentação apresentada foi: a necessidade 

de redução nas despesas da prefeitura, o fato do município ter  colocado em dia todos os 

débitos para com o INPREV que foram recebidos da administração anterior. Fato que se 

deu mediante os parcelamentos das contribuições previdenciárias do período de abr a 

dez/2012, das contribuições suplementares do período de ago/2007 a dez/2012 e de 

jan/2013 a abr/2013, o rigor no recolhimento das contribuições previdenciárias normais 

e de todos os débitos parcelados, além da solução da questão relativa ao déficit atuarial 

mediante a segregação da massa de servidores. Colocada em discussão a proposta foi 

amplamente debatida e sugerido que quanto ao servidor Edson Crepaldi Retori, o ônus 

deste fosse mantido como do município, visto que o mesmo está próximo a se aposentar 

e que caberia ao município a responsabilidade arcar com os respectivos custos nesse 

momento. Com esta observação, a matéria foi aprovada à unanimidade pela Diretoria 

Executiva. Quanto ao segundo item, os membros da diretoria se manifestaram 

preocupados com a demora por parte do município em liberar os dois oficiais de 

administração solicitados no início de fevereiro para recompor as vagas no quadro do 

INPREV deixadas por servidores que foram remanejados pela prefeitura. A deliberação 

foi unanime no sentido de levar o caso ao conhecimento do prefeito municipal com 

pedido de urgentes providencias visto o volume dos trabalhos pendentes. Quanto ao 

item terceiro foi apresentado informações sobre a sistemática adotada pelo DRHU da 

prefeitura que controla as margens  consignáveis para empréstimos, trata-se de um 

sistema informatizado da empresa Quantun Web que viabiliza todos os controles. Com 

o objetivo de implantar igual sistema no INPREV, foi deliberado pela diretoria solicitar 

maiores informações a empresa. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a 

reunião e lavrada a presente ata que após lida vai por todos assinada. 


