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Reuniram-se, sob a coordenacão do Diretor-Presidente, às 8 horas e 30 minutos, do dia 11 de agosto de 

2020, na sala de reunião do predio sede 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. Wélem 

Renata Pereira. Pauta do dia: a) Processo Administrativo E – 11021/ 2020 de 25 de junho; b) 

Espaço INPREV, utilização; c)  Assuntos administrativos. Os assuntos foram amplamente 

debatidos, registra-se: a)  Processo Administrativo E – 11021/ 2020 de 25 de junho - consequência 

de reunião mantida com o Chefe do Executivo municipal, Verdi Lúcio Melo em 17.06, encontra-se 

pendente de deliberação do prefeito. Preocupa a situação por se tratar de questões relevantes que 

impactam o INPREV e a Prefeitura, uma vez que retardam ações quanto a implantação no município 

da Emenda Constitucional 103 – Reforma da Previdência e a criação da Previdência Complementar 

para os servidores, ambas com reflexos muito positivos para as contas públicas, implicando inclusive 

na redução dos aportes do tesouro municipal para cobrir o deficit com o pagamento de aposentadorias 

e pensões do Plano Financeiro. Pendente também no mesmo processo, deliberação do prefeito sobre 

adequações na reduzida equipe de servidores do instituto, implementações da Perícia Médica, Controle 

Interno, Procuradoria, Equipe multidiciplinar, maior participação com presença efetiva dos membros 

dos Conselhos de Administração e Fiscal. Todas estas questões pendentes visam atender o 

determinado na Portaria 9.907/2020 que, em linha com o Pró-gestão, exige a cada dia, na medida de 

suas responsabilidades, uma maior qualificação e profissionalização daqueles que atuam nos Regimes 

Próprios de Previdência Municipal. b) Espaço INPREV – utilização  - o prédio da sede própria  foi 

ocupado no dia 16 de março do corrente ano. Também no início da segunda quizena de março o 

primeiro Decreto Municipal, sobre a pandemia,  o de número 9.738/2020 foi expedido, trazendo 

restrições quanto ao funcionamento de atividades na cidade em virtude da transmissão do "Corona 

Vírus". Lamentavelmente, na mesma semana do início das atividades do INPREV em sua nova sede, 

situações de isolamento e distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel entre outras, como as 

vistas em situações semelhantes anteriormente vividas em outros países, se tornaram realidade no 

Brasil e em nossa cidade. O fato, se esperava ocorrer por pouco tempo, arrasta até os dias atuais, sem 

perspectiva de retorno a normalidade ao longo deste ano. Com esta nova realidade vivida com a 

pandemia, projetos definidos e em início de execução precisaram ser suspensos, entre eles, palestras já 
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programadas com a ABCPREV para realização em 23 e 24 de abril, voltadas para servidores ativos e 

aposentados sobre a Reforma da Previdência – EC 103; Eventos regionais, com instituições 

financeiras parceiras, a serem disponibilizados para servidores do município e institutos de 

previdência de cidades vizinhas; palestras com o envolvimento de segurados objetivando a 

disseminação da cultura previdenciária; programa de preparação para aposentadoria, etc; todas estas 

iniciativas  tiveram que ser suspensas em virtude da impossibilidade de realização de reuniões 

presenciais. Até mesmo projeto consolidado como a tradicional reunião com os aposentados do mês 

tiveram que ser suspensos por conta da pandemia. Resumindo, o corona vírus que parou o mundo, 

também causou enormes dificuldades ao INPREV a medida que inviabilizou a realização do 

calendário de eventos no ano de 2020, a partir da disponibilização de sede própria do INPREV. O ano 

de 2020 estava destinado a consolidação das práticas de aproximação com a comunidade, com os 

segurados e beneficiários, entretanto, todos os eventos foram adiados e, por enquanto, não se sabe por 

quanto tempo, o que tem gerado uma frustação no planejamento elaborado e a não utilização potencial 

da estrutura do instituto,  com a implantação de importantes projetos com foco na sensibilização sobre 

a importância da necessária participação nas atividades de gestão da previdência municipal. c) 

Assuntos administrativos: - Reunião mensal presencial com aposentados; reativada com sucesso, 

presentes os beneficiados do mês julho sob plena observância das normas de distanciamento e 

higienização. Apresentação da Avaliação Atuarial 2020  ocorreu no dia 03 de agosto com a presença 

de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. A explanação 

coube ao atuário André Grau, da Magma Consultoria, que demonstrou resultados positivos, entre eles, 

a redução do deficit de Plano Financeiro e a ampliação do superávit do Plano Previdenciário. No 

evento foram observadas as normas de  distanciamento e higienização em prevenção ao corona vírus.  

INFORMATIVO  INPREV, o boletim do terceiro trimestre será editado com matérias que abordarão 

a Portaria 9.907/2020 do Ministério da Economia; o" Programa Despertar", desenvolvido com o 

objetivo de preparar o servidores para a aposentadoria; a Avaliação Atuarial de 2020, e o Indicador de 

Situação Previdenciária – ISP/RPPS que distinguiu o INPREV entre os 12 institutos de previdência do 

país com o conceito "A". Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente 

ata que após lida e aprovada vai por todos assinada. 
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