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

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 e, como convidado, Eder Jerônimo da Silva. Pauta do dia:  

a) Sede própria; 

 b) Planejamento Estratégico;        

c) Cálculo atuarial; 

Os assuntos foram amplamente debatidos, registra-se,  

a)  Sede própria: - a obra segue em rítmo normal avançando nas etapas com o assentamento 

de revestimentos, pisos, portas, esquadrias e estrutura metálica do fechamento frontal. 

Configurada a necessidade de aditamento de prazo face aos serviços extras com muro de 

arrimo e ajuste no projeto estrutural. 

b)  Planejamento Estratégico –  ações relativas a realização de treinamentos para os 

servidores e conselheiros estão em desenvolvimento e deverão ocorrer, no máximo, até o mês 

de janeiro próximo. Em fase de elaboração a minuta de projeto de lei que tratará da estrutura 

da autarquia, bem como de adaptações na legislação do regime próprio frente aos normativos 

da Secretaria de Previdência do Governo Federal. 

c) Cálculo atuarial –  agendado, para meados de dezembro, reunião com técnico da Magma 

Assessoria para finalizar a elaboração do cáluculo atuarial do instituto. 

Por fim, foi aberto espaço, ocorreu um amplo debate sobre a necessidade de desenvolvimento 

de ações no instituto com vistas a ocupação, no início do próximo ano, do espaço da  nova 

sede: implantação de programa de pré-aposentadoria, palestras para servidores ativos, 

inativos. Um esforço relevante, em todas as áreas, será necessário e uma efetiva particiação de 
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todos os que compõem a estrutura do Inprev é imprescindível. A colaboração e dedicação de 

cada membro da equipe culminará com um trabalho exitoso no execício de 2020, fortalecendo 

o instituto para os desafios dos exercícios seguintes. 

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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