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Reuniram-se às 9 horas, do dia 10 de junho 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. Vivély  Auxiliadora Chagas Mendes e a Sra. Wélem Renata Pereira. 

Reunião prevista para 08 de junho, postergada  em virtude do curso de Brigada de Incêndio 

ministrado pelo Corpo de Bombeiros para os servidores do instituto e demais secretarias 

municipais.Dado início à reunião, foram amplamente debatidos os assuntos da pauta, quais 

sejam: 1.Discussão e aprovação da Instrução Normativa 01/2021 que estabelece orientações 

quanto ao processo de Prova de Vida e Recadastramento de aposentados e pensionistas do 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, 

contidas na Resolução n° 12, de 06 de janeiro de 2020;2.Informação e orientação quanto ao 

planejamento realizado pelo Serviço Administrativo para a entrega do cartão alimentação aos 

aposentados e pensionistas a partir da data de 14 de junho de 2021;3. Informação sobre a   

participação do INPREV no grupo de trabalho de Implantação da Previdência Complementar  

e a indicação do Chefe do Serviço Financeiro, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, como 

representante do instituto;4.Informação sobre a solicitação de apoio técnico ao Diretor do 

Departamento de TI do município para atualização do site e contratação de Internet para o 

instituto. 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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