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Reuniram-se às nove horas, do dia 07 de fevereiro de dois mil e dezoito, 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. Pauta da reunião - Assuntos administrativos: a)  avaliação atuarial data base 

2017; b) curso de pós graduação; c) alterações do mandato dos novos conselheiros a 

serem eleitos; d)  terreno para sede INPREV. Os assuntos da pauta foram amplamente 

discutidos e, registra-se: a)  a avaliação do cálculo atuarial data base / 2017 pela empresa 

Magma Assessoria Ltda., tendo o seguinte resultado: plano previdenciário: 2.385 ativos; 667 

inativos e 176 pensionistas. plano financeiro: 443 ativos; 327 inativos e 15 pensionistas. Os 

estudos apresentados demonstram que o Plano Previdenciário do RPPS encontra-se em 

equilíbrio atuarial com o resultado positivo de R$ 45.289.888,03, em virtude da Segregação 

das massas, realizada em 2013. Analisado todo teor do documento, esclarecidas as dúvidas, o 

Cálculo Atuarial - Base Novembro/2017, recebeu manifestação favorável dos presentes e será 

submetido à deliberação do Conselho de Administração; b) o curso de pós-graduação 

aprovado pelo Conselho de Administração para as servidoras Margareth e Aida, já foi 

contratado e o início das aulas ocorrerá em 26 de março do corrente ano; c) alterações do 

mandato dos novos conselheiros a serem eleitos; Projeto de Lei encontra-se no Legislativo 

para deliberação; d)  terreno para sede INPREV; O Presidente do INPREV levou a matéria 

ao Prefeito, solicitando seu empenho pessoal, visto que o andamento do projeto de lei tem 

encontrado resistências, inclusive no próprio executivo. O prefeito, Dr. Antônio Silva 

comprometeu-se em, desenvolver os esforços necessários para o rápido deslinde da questão, 

manifestando entendimento de que não existe razão para a não aprovação do projeto. 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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