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Reuniram-se, sob a coordenação do Diretor-Presidente, às nove horas, do dia 14 maio 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) Pró-Gestão; c) Prova de vidad) 

Qualificação de Conselheiros e servidores. Os assuntos foram amplamente debatidos, 

registra-se, a)  Sede própria: - efetuada em 25 de abril segunda medição da execução da 

obra, e sua  sua evolução permanece abaixo do previsto no cronograma físico financeiro. Foi 

orientado ao engenheiro fiscal pelo instituto, que fizesse novas anotações no "Diário de 

Obras" solicitando providências quanto a regularização das etapas não conluídas no prazo 

estabelecido. Em 16 de abril, através do Processo Administrativo: E - 76 / 2019, a Across 

Engenharia solicitou informações sobre o projeto estrutural da obra. Nessa mesma data, 

mediante o ofício 115/19 o instituto direcionou esses questionamentos à Contempla 

Arquitetura e Construções, para que sobre eles se manifestasse, visto ser essa empresa a 

responsável pela elaboração dos projetos e consequentemente a dententora das informações 

solicitadas. O Processo permanece inconcluso. Recebido em 13 de maio, ofício nº 73/2019 da 

Câmara Mujnicipal, encaminhando o requerimento nº 75/2019 do vereador Pastor Fausto 

solicitndo informações sobre a obra em andamento da construção da sede do INPREV, 

autuado, será respondido no prazo legal. b)  Pró-gestão: - O Processo Administravo 

instaurado com o objetivo de contratar empresa credenciada pelo Ministério da Economia / 

Sercretaria da Previdência Social para prestação de serviços de auditoria com análise e 

verificação de requisitos do "Pró-Gestão" foi concluído com definição pela empresa ICQ 

Brasil, que apresentou a proposta mais vantajosa. Firmado o contrato, ficou agendado para 15 

de maio os trabalhos a serem desenvolvidos "in loco" pela contratada. A documentação 

necessária à analise foi disponibilizada à ICQ Brasil no dia 10 do corrente mês. Recebido do 

Sr. Mauricio Furim Moro, auditor da ICQBrasil, o "Plano de auditoria" a ser implementado 
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nos dias 15 e16 de maio. c) Prova de vida – encontra-se em andamento desde o dia 06 de 

maio o atendimento periódico aos aposentados e pensionista para a comprovação de "prova de 

vida", até apresente data 353 beneficiários compareceram ao instituto e quitaram sua 

obrigação. d) Qualificação de Conselheiros e servidores – Foram inscritos para participação 

no 18º Seminário Regioonal da Amiprem, em parceria com o Tribunal de de Minas Gerais, 

que será  reazalizado nos dias 23 e 24 de maio, no auditório daquela Corte de Contas, as 

presidentes do Conselho de Aministração e do Conselho Fiscal, as Chefes do Serviço 

Administrativo e de Benefícios e o Diretor Presidente do Instituto. Em eventos cuja temática é 

o Mercado financeiro, foram inscritos cinco membros do Comitê de Investimentos, tudo em  

continuidade ao processo de treinamento e qualificação dos componentes dos órgãos 

colegiados desta atarquia. 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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