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Reuniram-se às nove horas, do dia 09 de maio de dois mil e dezesseis, 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 e, como 

convidado, o Sr. Eder Jerônimo da Silva. Item – 1 – Assuntos administrativos - a) – discutido a 

necessidade de ser providenciado revisão da Lei do INPREV, regulamentando em legislação local, a 

concessão de pensões na forma do já adotado no governo federal e ainda alterações pertinentes. 

Deliberou-se por consultar a Unidade de Gestão Previdenciária quanto a possibilidade dessa 

contribuir no processo, apresentando minuta de projeto de lei com este objetivo.- b) – discutida e 

aprovada a parceria com a AMBASP para realização na sede do INPREV, de um evento, em data a 

ser agendada, voltado para os institutos de previdência da região, com uma palestra a ser proferida 

pelo ex-auditor previdenciário, Sr. Pedro Moreira, sobre o tema PRO-GESTÂO, matéria 

regulamentada pela Portaria 185/2015, do Ministério da Previdência Social, de amplo interesse dos 

RPPS´s. - c) - Recebemos resposta da PROMU, datada de 06.05.2016, informando que, por 

questões de foro íntimo, declinava de analisar e manifestar sob a matéria de direito questionada pelo 

INPREV, relativa a adoção do procedimento de dispensa licitatória, prevista na Lei 8666/93, na 

aquisição de imóvel para sede do instituto. A PROMU sugeriu que o questionamento do instituto 

fosse endereçado a empresa de consultoria. Item – 2 - Sede própria para o INPREV – em atenção à 

deliberação ocorrida na reunião de abril, foi expedido o ofício 146, datado de 26 daquele mês, 

endereçado ao vereador Adilson Rosa, disponibilizando o INPREV para prestar ao edil, todas as 

informações necessárias, considerando que, com o seu pedido de vista do PL 17, buscava mais 

dados para formar o seu convencimento. Neste sentido, foi ainda agendada reunião com o citado 

vereador que, na data de 04 de maio, esteve com o Diretor Presidente e Chefe do Serviço Financeiro 

do INPREV, oportunidade na qual foram abordados questões relativas ao PL 17. O vereador Dr. 

Adilson Rosa deixou patente, desde o início da reunião, que não pretendia entrar no mérito do 

projeto, mas mantinha-se aberto a possibilidade do seu convencimento em relação à aquisição do 

imóvel. Ao final da reunião, o vereador Dr. Adilson Rosa disse que procuraria o Prefeito, Dr. 

Antônio Silva, para apresentar a este sua sugestão de retirada do PL 17 do Legislativo Municipal, 

sob a justificativa de entender que, se colocado em votação, será derrotado. Atendendo solicitação 

do vereador Dr. Adilson, ocorrida na reunião supracitada, a ele foi encaminhado o ofício 166, 

datado de 09.05.2016, respondendo as suas dúvidas em relação a: fundamentação legal para 

submeter o PL 17 à análise e deliberação do Legislativo; constituição e utilização da Reserva 

Administrativa; e Processo licitatório com fundamentação no Art. 14 da Lei 8666/93. 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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