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Reuniram-se às nove horas do dia 07 de agosto de dois mil e quinze 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, Srª. Margareth 

Aparecida de Souza Carvalho, Srª Aida Helena Monteiro Petrin Bruniera e, o Sr. Éder Jerônimo da 

Silva, com a seguinte pauta: 1) Análise e redistribuição de trabalhos relacionados aos setores; 2) 

Indicação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão ou de cargo efetivo de nível 

superior do INPREV para curso de Pós-Graduação relacionados as áreas específicas de atuação dos 

profissionais do INPREV. Quanto ao item 1: Análise e redistribuição de trabalhos relacionados aos 

setores, os membros levantaram alguns trabalhos de responsabilidade de um setor que esta sendo 

desenvolvido em parte ou total por outro setor. Nessa linha, os membros da diretoria, ocupantes de 

cargos de chefia nesta autarquia, acertaram de forma unanime a distribuição adequada dos trabalhos. 

Quanto ao item 2: Indicação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão ou de cargo 

efetivo de nível superior para curso de Pós-Graduação relacionados as áreas específicas de atuação dos 

profissionais do INPREV, ratificamos que o custeio de cursos de Pós-Graduação em RPPS foi 

aprovado pelo Conselho de Administração em reunião ordinária do dia 08/07/2015. Em atendimento a 

essa deliberação do Conselho de Administração, a Diretoria Executiva, depois de analisar caso a caso, 

nesse momento delibera a unanimidade pela indicação do servidor Paulo Alexandre Praxedes, Chefe 

do Serviço Financeiro do INPREV para fazer o curso de Pós-Graduação em Regime Próprio de 

Previdência Social, ministrado pela Damásio Educacional S/A. Nada mais havendo a ser tratado foi 

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

 


