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Reuniram-se, sob a coordenação do Diretor-Presidente, às nove horas, do dia 08 de outubro 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) Planejamento Estratégico;          

c) Prova de vida; d) Cálculo atuarial. Os assuntos foram amplamente debatidos, registra-se, 

a)  Sede própria: - a obra segue seu rítmo avançando um pouco mais nos serviços de 

acabamento, ao mesmo tempo que se executa os ajustes no projeto estrutural em atendimento 

a proposta da MTF Consultoria, atento  as ponderaçãoes contidas no processo 76/2019. A 

qualidade  dos serviços e dos materiais atendem ao definido na licitação, levando a crer que, 

ao seu final, teremos uma edificação consistente e para eficientemente atender os seus fins.   

b)  Planejamento Estratégico –  desenvolvida em setembro, sob a coordenação de Técnico 

da ABCPrev, as atividades de  elaboração do Planejamento Estratégico 2019 - 2023, com o 

envolvimento de todos os membros dos Conselhos de Administração, Conselho Fiscal, 

Comitê de Investimento, Diretoria Executiva e servidores do Instituto. O processo foi 

concluído e o INPREV  conta com mais importante instrumento  que norteará os rumos e 

ações do INPREV para os próximos exercícios. c) Prova de vida – os beneficiários de 

apsosentadorias e pensões que não efetivaram sua prova de vida, serão convocados por carta 

com "AR" para que o façam, caso contrário terão suspensos do pagamento de seus proventos, 

até regularizem a situação. d) Cálculo atuarial – disponibilizada  a base de dados para que a 

Magama Assessoria possa dar andamento as rotinas que culminarão com a elaboração deste 

instrumento que demonstrará as posições do Plano Previdenciário e do Plano Financeiro do 

instituto. 
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