
 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA  

Reuniram-se às treze horas e trinta minutos do dia 05 de fevereiro de dois mil e quatorze 

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. 

Pauta do dia:  questões administrativas de âmbito interno do instituto. Quanto ao único 

ponto de pauta o presidente, Sr. Edson Crepaldi Retori informou sobre a chegada do 

servidor Eder para o desempenho das funções de contador no instituto; do retorno da 

servidora Aline, detentora do cargo de  oficial de administração, aos quadros da 

prefeitura, bem como de sua substituição pela servidora Marília detentora de igual 

cargo. O Sr. Presidente, apresentou para analise da diretoria proposta de alteração na 

ocupação dos espaços físicos no INPREV a saber: o COMPREV viria a ocupar sala no 

andar térreo até então utilizada pela Chefe do Serviço Administrativo e esta, seria 

remanejada para o 2º piso. Como justificativa apresentou a necessidade de privacidade e 

recolhimento da Chefe do Serviço Administrativo que doravante deixa as atividades de 

atendimento público e concentra seus esforços no desenvolvimento das tarefas de 

“analise de benefícios” (processos de aposentadoria, pensões e outros) e no 

planejamento das ações administrativas. As demais atividades da área administrativa: 

folha de pagamento, compras, almoxarifado, zeladoria etc. permanecerão no primeiro 

piso e conta agora  com a colaboração de mais uma profissional, servidora Aida que sob 

a supervisão da Chefe do Serviço Administrativo orientara  o grupo. A matéria foi 

exaustivamente debatida, após ponderações e esclarecimentos foi entendida como 

necessária e providencial. A Chefe do Serviço Administrativo, Sra Margareth, se 

manifestou aliviada por poder se dedicar, mais reservadamente, aos trabalhos que 

exigem concentração e o necessário recolhimento, recebeu com satisfação a noticia da 

ajuda de mais uma servidora para dividir as tarefas da área. Informou ainda que, quanto 

ao atendimento a clientela do instituto, o Serviço Administrativo conta com equipe 

capacitada para para estas atividades. O chefe do Serviço Financeiro, Sr. Paulo, também 

se posicionou de forma extremamente positiva entendendo que as alterações propostas 

proporcionarão significativo ganho no gerenciamento do INPREV. Ficou entendido 

ainda que uma servidora da área administrativa contribuirá nas tarefas do Serviço 

Financeiro de onde se desloca a colaboradora Aida. Colocada a matéria em votação, 

esta foi aprovada à unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a 

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


