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Reuniram-se às dez horas, do dia 05 de abril de dois mil e dezessete, 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 a Sra. Margareth Aparecida de Souza Carvalho e, como convidado, o Sr. Éder 

Jerônimo da Silva. Itens da pauta do dia: Item – 1 – Assuntos Administrativos: a) desempenho 

das aplicações financeiras em janeiro e fevereiro/2017; b) concurso público TNS – Contador; 

c) designação de procurador para atender os interesses do INPREV; Item – 2 – Sede própria 

para o INPREV. Quanto ao item – 1 – Assuntos administrativos, letra “a” – desempenho das 

aplicações financeiras em janeiro e fevereiro/2017, relatamos: Em janeiro/2017; com base nos 

relatórios da consultoria de investimentos contratada pelo INPREV, os investimentos 

apresentaram os seguintes números: Para o mês de janeiro/2017 meta atuarial 0,89%, 

rentabilidade 1,66%, resultado superior a meta em 0,77 pontos. Em fevereiro/2017 os 

resultados foram: meta atuarial 0,75%, rentabilidade 1,96%, resultado superior a meta em 

1,21 pontos. No acumulado do ano com meta atuarial de 1,65%, rentabilidade de 3,65%, 

resultado superior a meta em 2 pontos. Letra “b” – concurso público cargo TNS – Contador, 

transcorrido a fase das provas objetivas, divulgados os resultados desta, ressalta-se que, até 

então, tudo corre dentro dos prazos estabelecidos no cronograma inicial. Letra “c” – 

designação de procurador para atender os interesses do INPREV; o Sr. Presidente repassou a 

informação que por determinação do Sr. Prefeito, ficou estabelecido que a Drª. Mayara atuará 

nas ações judiciais movidas contra esta Autarquia. Quanto ao item – 2 – Sede própria para o 

INPREV – A solicitação de doação de terreno encaminhada a prefeitura foi convertida, em 

venda por sugestão da administração municipal. Contudo, até 31 de dezembro de 2016, não 

foi elaborado o respectivo Projeto de Lei para encaminhamento ao Legislativo Municipal 

conforme determinado pelo Sr. Prefeito, Dr. Antônio Silva a PROMU, com pedido de 

urgência. O fato propiciou ao INPREV prospectar, no corrente exercício, outros imóveis para 

instalação de sua sede. Esta alternativa foi apresentada ao Chefe do Executivo Municipal que, 

quanto a ela, não apresentou objeção. Atendendo nossa solicitação, a Imobiliária Samar 

ofertou imóvel próximo ao supermercado ABC, com área de 1.296,35 m2, todo murado, com 

preço de venda fixado em R$ 485.000,00. O imóvel apresentado encontra-se lançado no 

cadastro da prefeitura pelo valor venal de R$ 454.158,07. Submetido a Comissão Especial de 

Avaliação da Prefeitura recebeu o valor de R$ 480.000,00. Os membros da diretoria 

debateram sobre a matéria e entenderam ao final que o imóvel atende aos interesses do 

instituto vez que possui área suficiente para desenvolver um projeto adequado a autarquia, sua 

localização é bem próxima a sede da prefeitura, secretaria de obras e secretaria de esportes, o 

terreno encontra-se murado em todo o seu perímetro, cerca elétrica instalada e com portão 

metálico para acesso de veículos, servido de transporte coletivo urbano e preço relativo bem 

mais interessante considerando o valor de m2. Após as manifestações de praxe deliberou-se, a 

unanimidade, pelo imóvel ofertado pela Imobiliária Samar, propondo que em ato contínuo, 

submetesse sua aquisição a apreciação do Conselho de Administração, conforme determina a 

competente legislação. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião lavrando-se a 

presente ata que, lida e aprovada vai pelos presentes assinada. 


