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Reuniram-se, sob a coordenação do Diretori-Presidente, às nove horas do dia 08 de janeiro de 

dois mil e dezenove, 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. Pauta do dia - Assuntos administrativos: a)  sede própria;   b) pro-gestão c) 

processo eleitoral para composição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do 

INPREV; d) quadro funcional do Serviço Administrativo do INPREV; e) planejamento 

das ações. Os assuntos foram amplamente debatidos, registra-se: a) sede própria: no dia 15 

de janeiro de 2019, ocorrerá a abertura das propostas das empresas interessadas na 

contratação dos serviços técnicos profissionais nas áreas de engenharia arquitetura para 

construção da sede INPREV, se faz necessário planejar o processo no qual o Instituto buscará 

a contratação de empresa ou engenheiro para cuidar da fiscalização da obra, quando de sua 

execução.  b) pro-gestão: o processo licitatório que busca a contratação de empresa para 

realização de diagnóstico e elaboração de proposta para implementação dos requisitos objeto 

de análise por parte da empresa certificadora, encontra-se aguardando parecer da Procuradoria 

Geral do Município sobre recurso e contrarrazões das licitantes. c) processo eleitoral para 

composição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do INPREV; agendada com 

o Sr. Prefeito Municipal a data de 14 de janeiro para que ele possa empossar os conselheiros 

eleitos e os indicados pelo executivo municipal. A cerimônia ocorreraá na sede do Instituto às 

14hs. d) quadro funcional - Serviço Administrativo do INPREV; os membros da diretoria 

manifestam satisfação com o significativo número de servidores que se diponibilizaram para 

prestar seus serviços junto ao Instituto, alguns se propondo a uma menor remuneração, 

considerando as possibilidades de crescimento profissional. Tratativas estão ocorrendo nas 

esferas da administração direta, objetivando viabilizar o preenchimento do cargo de Chefe do 

Serviço Administrativo da autarquia. e)  planejamento das ações - quanto as prioridades, 

para o próximo ano 2019 estão, inicialmente, assim estabelecidas: Treinamento e qualificação 
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dos novos conselheiros, construção da sede própria do Instituto, Certificação no Pró-Gestão, 

implantação do e-social, implementação da avaliação dos servidores quanto ao potencial para 

progressão e promoção, efetivação da prova de vida dos aposentados e pensionistas, 

realização de reuniões motivacionais e de integração, adequação no quadro de pessoal, 

preparação dos servidores iminentes para aposentadoria, realização de eventos de 

sensibilização quanto a importância do RPPS para os segurados e sociedade em geral, 

atualização da base de dados do sistema SIAP, estabelecer regramento para perícia médica 

própria nas aposentadorias por invalidez. Por fim, foi estabelecida uma agenda, definindo as 

segundas terças-feiras de cada mês para realização das reuniões ordinárias da Diretoria 

Executiva. 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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