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Reuniram-se, sob a coordenação do Diretor-Presidente, às nove horas do dia 12 de fevereiro 

de dois mil e dezenove, 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 e Sra. Margareth Aparecida de Souza 

Carvalho. Pauta do dia - Assuntos administrativos:  a)  sede própria;  b) pro-gestão;             

c) quadro funcional do Serviço Administrativo do INPREV; d) agendas de reuniões dos 

órgãos colegiados; Os assuntos foram amplamente debatidos, registra-se, a) sede própria: o 

processo licitatório que busca a contratação dos serviços técnicos profissionais nas áreas de 

engenharia arquitetura para construção da sede INPREV, encontra-se em sua fase final e, em 

15 de fevereiro, expira o prazo para apresentação de recursos contra a decisão da Comissão  

que apontou a empresa Across Engenharia Eireli como vencedora do certame. A decisão foi 

devidamente publicada no Minas Gerais, órgão da impressa oficial do Estado. Está previsto 

para o próximo dia 20 de fevereio,  a assinatura do contrato para execução da obra. b) pro-

gestão: concluído o processo licitatório e efetivada a contratação da  empresa ABCPREV 

Gestão e Formação Previdenciária, para o desenvolvimento de ações destinadas a viabilizar  a 

certificação do instituto no Pró-Gestão. A ABCPREV, em sua primeira atividade realizou, na 

sede do INPREV, atividades com o objetivo de oferecer um diagnostico e, na sequência, 

elaborará uma proposta para implementação de ações necessárias para o cumprimento de 

requisitos que serão objeto de analise por parte da empresa certificadora. No momento o 

instituto aguarda a apresentação dos resultados dessa análise com o respectivo diagnóstico e 

do projeto de execução técnica dos serviços contratados. c) quadro funcional - Serviço 

Administrativo do INPREV; Concluída as tratativas nas esferas da administração direta, 

objetivando viabilizar o preenchimento do cargo de Chefe do Serviço Administrativo da 

autarquia, aguarda-se para os próximos dias a decisão do Prefeito Municipal com a sua 

indicação do nome de um servidor para ocupar o referido cargo de Provimento em Comissão, 

nome esse que deverá ser submetido a análise e deliberação de Conselho de Administração do 
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Instituto quanto ao atendimento das qualificações para as funções a serem desempenhadas.    

d)  agendas de reuniões do órgãos colegiados; definido que, agenda com as datas das 

reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e 

Comitê de Investimentos, será publicada no site do INPREV na aba eventos, objetivando dar 

maior visibilidade e transparência as atividades desses órgãos. Por fim foi definida a data de 

18 de fevereiro, para apresentação, pelos atuario da empresa Magma,  dos resultados do 

Calculo Atuarial base dezembro de 2018. Para oevento todos os órgão colegiados serão 

convidados a participar, considerando ser um importante momento para o aprendizado por 

parte do novos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. 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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