
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA  

Reuniram-se às quatorze horas do dia 11 de novembro 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,  como 

convidados o Sr. Eder Jeronimo da Silva e a Sra. Aida Helena Monteiro Petrin Bruniera. 

Pauta do dia: Item 1 –  Avaliação do andamento das ações  planejadas para 2014;  Item 

2 –  Avaliação do volume de tarefas do serviços Financeiro e Administrativo; Quanto ao 

item 1 o presidente, Sr. Edson Crepaldi Retori solicitou ao Sr. Paulo Praxedes, Chefe do 

Serviço Financeiro posicionamento sobre as metas traçadas e este posicionou 

informando: O Comitê de investimento foi reestruturado conforme a legislação 

pertinente: foi implantado a gestão de contratos que esta funcionando de forma 

eficiente; foi reorganizado o serviço contábil e financeiro com a divisão da funções 

relacionadas a gestão dos investimentos. As pendencias ficaram por conta da questão 

relativa a sede própria para autarquia e a criação de cargos já aprovados pelo Conselho 

de administração. Na sequência foi encaminhada a Sra. Margareth Carvalho, Chefe do 

Serviço Administrativo que informou: foi realizado  o treinamento do sistema de 

gerenciamento de concessão de aposentadorias e pensões; revisão dos atos de concessão 

dos processos de aposentadoria abrangidos pela Ementa Constitucional 70; encontra-se 

em andamento conforme cronograma estabelecido o recadastramento dos  aposentados e 

pensionistas e a eleição dos novos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; 

em fase final de execução a alimentação do SIPREV, a retificação do seu cronograma e 

plano de trabalho; a importação da base de dados de todas as unidades da administração 

municipal visando a elaboração do próximo calculo atuarial; As pendências ficaram por 

conta da implantação do reajuste automático/paridade; organização de arquivos e 

verificação de processos pendentes. Quanto ao item 2 o presidente, solicitou a 

manifestação dos presentes que pronunciaram entendendo que o atual número de 

servidores é suficiente, que as tarefas são executadas dentro do horário normal de 

trabalho, que a carga de trabalhos não é extenuante, que foi possível conceder os 

períodos de férias programados e que com uma melhor distribuição de tarefas será 

possível dar cabo dos trabalhos pendentes previstos no planejamento elaborado. Por fim 

o Presidente agradeceu o desempenho de todos os colaboradores reiterando que as 

realizações no Instituto só foram possíveis graças  ao alto nível de comprometimento e 

qualificação da equipe. Esta convicto que a união, companheirismo, compromisso, 

responsabilidade e elevado espírito público continuará a nortear a ações do grupo, 

contribuindo cada vez mais para a consecução dos objetivos do Instituto. Nada mais 

havendo a ser tratado foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que após lida vai 

por todos assinada. 


