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Reuniram-se às 8:30 horas, do dia 13 de julho 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. 

Iniciadas as discussões da ordem do dia, foram apresentados os assuntos da pauta para 

conhcecimento e apreciação: 1.Previdência Complementar: após realização da reunião do 

grupo de trabalho, as informações quanto ao instituto e dados atuariais foram encaminhados à 

ABCPREV, empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Varginha para implantação da 

Previdência Complementar; 2.Recadastramento e Prova de Vida: no período compreendido 

entre os dias 14 de junho até a presente data, foram atendidos 690 aposentados e pensionistas 

para entrega de cartão alimentação e, oportunamente, realizado a prova de vida e 

recadastramento; 3.Tema 317- art. 40, § 21, da Constituição da República: segundo consta do 

Processo nº E-81/2021, considerando a tese fixada pelo Superior Tribunal Federal, em regime 

de repercussão geral, no que tange à imunidade tributária, iniciou-se o atendimento aos 

aposentadodos para comunicação expressa da cessação da isenção referente à contribuição 

previdenciária dos proventos de aposentadoria que ultrapassem o limite máximo fixado pelo 

Regime Geral de Previdência Social; 4.Internet e site: foi realizada a contratação dos serviços 

de Internet por fibra óptica, velocidade de 400mb/ps, através do Processo E-106/202, para 

maior agilidade e estabilidade de conexão do instituto. A contratação na prestação de serviços 

de renovação do site encontra-se na fase de elaboração do termo de referência. 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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