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Reuniram-se às 8:30 horas, do dia 09 de março de dois mil e vinte e um, na sala de reunião do Instituto 

de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, os membros da diretoria 

executiva, presentes a Sra. Ana Paula de Oliveira Amorim, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, Sra. 

Margareth Aparecida de Souza Carvalho, a Sra. Welem Renata Pereira e a convidada Sra. Vively 

Auxiliadora Chagas Mendes. Estabelecido o quórum, a diretora-presidente  procedeu a abertura dos 

trabalhos enaltecendo o comprometimento, a competência e o profissionalismo da Sra. Margareth 

Aparecida de Souza Carvalho no trabalho dedicado ao INPREV e ao serviço público municipal. 

Aberta a palavra, os demais diretores registraram seus agradecimentos a Chefe do Serviço de 

Benefícios pelos anos de companheirismo e parceria. A Sra. Vively Auxiliadora Chagas Mendes 

declararou seu agradecimento pela disponibilidade e generosidade da Sra. Margareth na condução do 

trabalho de transição iniciado em meados do mês de fevereiro. Seguindo a reunião, foram 

apresentados e discutidos os assuntos da pauta, quais sejam: 1. contrato prestação de serviços de 

motoboy, ficando estabelecido o efetivo controle das corridas e a logística de entrega; 2. melhoria do 

atendimento telefônico de chamadas externas, sendo deliberado e aprovado a contratação de serviço de 

atendimento digital no pabx com o fornecimento da gravação de aúdio e 3.  curso para conselheiros e 

demais servidores públicos municipais, confirmado com a empresa ABCPREV para realização no dia 

26 de março de 2021, dando início a retomada dos cursos presenciais no instituto, respeitadas as 

medidas de segurança determinadas pela Vigilância Sanitária devido a COVID-19. 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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