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Reuniram-se, sob a coordenação do Diretor-Presidente, às nove horas, do dia 09 julho de 

2019, 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. 

Wélem Renata Pereira. Pauta do dia: a) Sede própria; b) Pró-Gestão; c) Prova de vida;d) 

Qualificação de Conselheiros e servidores;e) Assembleia do SINPROMAG; f) 

Planejamento Estratégico; g) Pauta de Audiência com Prefeito. Os assuntos foram 

amplamente debatidos, registra-se, a)  Sede própria: - efetuada a quarta medição da execução 

da obra, sua evolução permanece abaixo do previsto no cronograma físico financeiro, 

determinado as providências de praxe. Respondido, no prazo legal o requerimento nº 

123/2019 do vereador Pastor Fausto que solicitava informações sobre a obra em andamento 

referente a construção da sede do INPREV. Com trâmite regular no instituto o Processo 

76/2019. b)  Pró-gestão: - Concluido com êxito o processo de auditoria em que a a  ICQ 

Brasil,  realizou no INPREV nos dias 15 e 16 de maio, a verificação comprovou o 

atendimento aos Normativos do Programa do Ministério da Economia, Secretaria de 

Previdência Social e, em 30.05.2019, foi expedido o CERTIFICADO PRO-GESTÃO RPPS 

Nível II, com validade até 15.05.2022. Um reconhecimento às boas práticas de gestão 

desenvolvidas no INPREV, fruto do esforço, dedicação, determinação e profissionalismo de 

cada um dos servidores, membros dos Conselhos de Administração, Fiscal, Comitê de 

Investimentos e  Diretoria. O INPREV  esta entre os 25 RPPS do Brasil e o primeiro de Minas 

Gerais com a Cetificação do Pro-Gestão. c) Prova de vida – continua em andamento o 

processo de comprovação de "prova de vida" periódico, iniciado em maio. Até a presente 

data, 847 dos aposentados e pensionistas compareceram, o que corresponde a mais de 70% 

dos beneficiários quitaram sua obrigação para com o instituto. d) Qualificação de 

Conselheiros e servidores – membros do Comitê de Investimentos, estiveram presentes a 

Expeert 2019, evento da XP Investimentos em São Paulo. O Inprev também se fez presente no 
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52º Congresso da Associação Brasileira de Institutos Previdência Estadual e Municipal – 

ABIPEM. e)  Assembléia do SINPROMAG – À convite do Sindicato dos profissionais do 

Magistério da rede publica municipal de Varginha, servidores do INPREV compareceram, 

para apresentar  aos  presentes informações sobre a estrutura e atividades do instituto, 

oportunidade em que foi possível esclarecer dúvidas sobre questões relativa  gestão da 

autarquia. e)  Planejamento Estratégico – Nos dias 15, 16 e 17 de julho, toda a estrutura do 

INPREV, membros do Conselho de Administração, Fiscal, Comitê de Investimentos, Diretoria 

e servidores estarão envolvidos em trabalhos coordenados pela ABC Prev com vistas 

elaboração do Planejamento Estratégico do Instituto. A segunda etapa deste processo esta 

prevista para meados de setembro do corrente ano. g) Pauta de Audiência com Prefeito. - 

será tratado com o chefe do executivo, em 11.07, a seguinte agenda: Pró-gestão / 

comunicação da certificação; sugestão de um marketing institucional, ampliação da estrutura 

administrativa com vistas a nova sede do instituto e implementação de programas de Pré e 

Pós aposentadoria, educação previdenciária entre outros, nomeação de um oficial de 

administração em substituição a servidor remanejado, no inicio janeiro de 2018 para 

Defensoria Pública do Estado e proposta do Processo I 49 / 2017. 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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