
 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA  
 

Reuniram-se às nove horas do dia 11 de janeiro 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 da pauta do dia: - 1 – assuntos administrativos, - 2 – 

Disponibilização dos holerites no site do instituto, - 3 - Sede própria para o INPREV. No item - 1 - 

foram abordados os seguintes assuntos: a) a antecipação da bata base do reajuste dos servidores do 

município para o mês de janeiro vem ao encontro dos interesses do instituto que a vários anos 

lutava por essa alteração, uniformizando as datas de reajustes (regra permanente com a regra da 

transitória - paridade) via lei municipal; economia no processo administrativo evitando o duplo 

reajuste (janeiro e maio) bem como a aplicação dos índices estabelecidos pelo INSS para as 

aposentadorias concedidas com fundamento na regra permanente, e ainda possível desnecessária 

elevação do custo dos benefícios previdenciários. b) as carteirinhas de identificação dos 

aposentados e pensionistas, confeccionadas pelo instituto em atenção ao planejamento de 2015, 

serão encaminhadas pelos correios no mês de janeiro do corrente ano. c) os créditos dos proventos 

dos aposentados e pensionistas estão a cargo do Banco Santander desde dezembro de 2015, por 

força de licitação onde a instituição comprou a folha de pagamento dos servidores do município de 

Varginha, portanto todas os beneficiários foram atendidos pelo banco para abertura das contas 

bancárias, razão pela qual serão consideradas as informações remetidas pelo banco neste 

atendimento individualizado como prova de vida dos aposentados e pensionistas no corrente ano. d) 

para o exercício de 2016, as despesas administrativas serão reateadas à razão de 72% para o plano 

previdenciário e 28% para o plano financeiro. e) o Banco do Brasil disponibilizou acesso ao 

INPREV no Portal UniBB Setor Público – ensino a distância, que oferece cursos específicos de 

Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, Orçamento Público, Compras e Licitações, 

Modernização da Gestão Municipal, Educação Financeira etc. O Portal UniBB será utilizado para 

oferecer treinamento continuado aos servidores do instituto. Quanto ao item – 2 - da pauta, foi 

explanado aos presentes sobre a possibilidade de disponibilizar no site do INPREV os 

contracheques, os informes de rendimento para fins de imposto de renda e outros dados relativos 

aos aposentados, pensionistas e servidores do instituto conforme proposta apresentada pela 

CONAM. Após a manifestação de todos foi aprovada à unanimidade o aditamento do atual contrato 

com a referida empresa, dentro dos limites legais, para a disponibilização das informações de 

interesse dos beneficiários. No que concerne ao item - 4 - Sede própria para o INPREV, Processo 

156/2015, foi elaborado o respectivo projeto de lei para envio ao legislativo municipal, conforme 

ofício de encaminhamento 211/2015 da lavra do Sr. Prefeito, Dr. Antônio Silva, contudo, 

considerando que a Câmara Municipal ultimava seus trabalhos naquele exercício e que do projeto 

de lei foi suprimido pela PROMU, o artigo que tratava da suplementação ou abertura de crédito 

especial para pagamento aos proprietários do imóvel, fato este questionado pelo INPREV às fls. 77 

do mencionado processo, ficou assim, para janeiro deste ano, após as alterações necessárias quanto 

a inclusão do indispensável artigo da suplementação/crédito especial que visa concretizar a 

transação imobiliária, a remessa do projeto de lei para deliberação dos senhores vereadores. Nada 

mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que após lida vai por 

todos assinada. 


