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Reuniram-se às nove horas, do dia 01 de junho de dois mil e dezesseis, 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 e a Sra. Aida Helena Monteiro Petrin Bruniera e, como 

convidado, o Sr. Eder Jerônimo da Silva. Itens da pauta do dia: – 1 – Assuntos administrativos; – 2 -  

Sede própria para o INPREV. Item – 1 – Assuntos administrativos – a) -em atenção ao planejamento 

das ações 2015 / 2016, quanto às perícias médicas quando das aposentadorias por invalidez, foi 

discutido a possibilidade de sua implementação. Foi promovida uma reunião com o médico, Dr. 

Lucas Cândido da Silva, que explanou sobre o assunto e a importância do instituto possuir sua 

própria perícia. A matéria necessita procedimentos internos na prefeitura através da SEMAD que 

por sua vez, aguarda posicionamento da PROMU. b) - permanece pendente de decisão da 

administração municipal, o questionamento apresentado por este instituto, em 03.02.2016, através 

do ofício 48 / 2016, referente ao reajuste diferenciado para os beneficiários abrangidos pela regra 

geral, inserido na Lei Municipal 6.158 do corrente ano. c) foi atendido o prazo estabelecido pelo 

TCE-MG, na instrução normativa 04/2015 – SICOM, para envio das informações relativas a folha 

de pagamento de pessoal, dos exercícios de 2013 a fevereiro de 2016. d)– noticiada a aprovação de 

membro da diretoria e do comitê de investimentos, Srª Aida, no exame de certificação da ANBIMA 

nível CPA-10 e efetuado convite para compor o comitê de investimentos como suplente. Item – 2 -  

Sede própria para o INPREV –  dificuldades verificadas na tramitação do PL 17 no Legislativo, 

culminaram, no dia 10 de maio, com a realização de uma reunião de diretores do INPREV com os 

proprietários do imóvel em negociação. Na ocasião, o instituto manifestou a estes que uma eventual 

não aprovação do referido projeto inviabilizaria o processo, uma vez que aquisição do imóvel 

necessita  de Lei autorizativa específica. No entendimento dos proprietários do imóvel, conforme 

contatos mantidos por esses com vereadores, o PL 17 receberia a votação necessária a sua 

aprovação. O INPREV foi participado pelo Prefeito Dr. Antônio Silva, quanto possíveis problemas 

para aprovação do PL l7 e que sua retirada do Legislativo, encontrava-se em análise. Na 

oportunidade, o INPREV manifestou interesse de que o projeto de lei fosse submetido à votação. 

Em 12 de maio, tomamos conhecimento que na reunião da Câmara de Vereadores, ocorrida na noite 

anterior, o Executivo Municipal, acatando sugestão do vereador Dr. Adilson Rosa, solicitou a 

retirada do Projeto de Lei 17 daquela Casa Legislativa. Apesar de todo empenho do instituto, na 

condução do processo administrativo 156/2015, que resultou no PL 17, a negociação para aquisição 

do imóvel da Av. São José, 310, restou frustrada. Necessário se faz, dar conhecimento ao Conselho 

de Administração do INPREV, quanto a retirada do Legislativo Municipal do projeto que autorizava 

aquisição de imóvel da Av. São José para sede do instituto. Nada mais havendo a ser tratado, foi 

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