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Reuniram-se, sob a coordenação do Diretor-Presidente, às 8 horas e 30 minutos, do dia 14 de 

julho de 2020, na sala de reunião do predio sede 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) Perícia médica, 

regulamento; b) Avaliação de serviços prestados por terceiros; c)Armazenamento de 

dados em nuvem; d) Indicador de  Situação Previdenciária; e) Assuntos administrativos. 

Os assuntos foram amplamente debatidos, registra-se: a)  Perícia médica, regulamento – os 

esforços necessários para definir os instrumentos que possam viabilizar a implementação 

dessa ação deverão ser desenvolvidos, enquanto o executivo municipal analisa ponderações 

do INPREV sobre a matéria, conforme estampado no Processo Administrativo E – 11021/ 

2020 de 25 de junho. b)  Avaliação de serviços prestados por terceiros – dos prestadores de 

serviços contratados pelo instituto, cobrança deverá ocorrer no sentido de que informações 

levantadas componham o banco de dados desses prestadores, e que não seja necessário a cada 

nova  situação requisitados novamente, causando um retrabalho e perda de tempo a já 

minguada estrutura de servidores da casa. Reunião com  contratados será agendada para tratar 

do asssunto. c)  Armazenamento de dados em nuvem – entendido como importante para 

garantir a segurança dos dados da instituição, em especial, por ser também uma das 

premisssas a serem observadas quanto a segurança das informações, será devidamente 

instruído processo administrativo visando dotar o instituto dessa proteção externa para os 

arquivos armazenados. d)  Indicador de  Situação Previdenciária – Publicado em 09 de  

julho, pela Secretaria de Previdência Social - SPREV, vinculada ao Ministério da Economia, o 

Indicador de Situação Previdenciária ISP RPPS 2019. Obtiveram classificação máxima no 

ISP, a nota "A", 12 RPPS, o INPREV encontra-se neste restrito grupo, distribuídos em: 1 

Estado, 4 de municípios de grande porte, 6 de médio porte e 1 de pequeno porte a saber: 

Governo do Estado do Amazonas - AM, Joinvile – SC,  Jundiaí – SP,  Santos – SP,  Recife – 

PE, Ivoti – RS, Lucas do Rio Verde MT, Navegantes – SC, Naviraí MS, Passo Fundo – RS, 
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Varginha – MG e Aratiba RS. Quanto aos demais, 457 RPPS obtivem classificação "B", 670 a 

"C" e os restantes, 999 "D", perfezendo o total de 2.138 RPPS tabulados. Os RPPS foram 

analisados sob os seguintes quesitos: Índice de gestão, Classificação em gestão e 

transparência, Índice de suficiência financeira, Índice de acumulação de recursos, 

Classificação em finanças e liquidez, Índice de cobertura previdenciária e Classificação em 

atuária. O excelente conceito "A" atingido pelo INPREV coloca Varginha em lugar de 

destaque no cenário nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social. Motivo de orgulho 

para todos os colaboradores, membros dos órgãos colegiados que são os responsáveis pelo 

êxito alcançado, dignos dos cumprimentos, elogios e agradecimentos pelos esforços 

dispendidos em prol da causa da previdência municipal. e) Assuntos administrativos: - 

Evento da XP Investimentos, Expert 2020 acontece no período de 14 a 18 de julho, com 

temas relevantes para o RPPS, uma otima oportunidade para agregar conhecimentos; Reunião 

mensal presencial com aposentados; será  reativada com os beneficiados no mês corrente, 

observada as normas de distanciamento e higienização; Uniformes estabelecido para os 

sevrvidores da institutição, já se encontram em plena utilização com um efeito muito positivo 

quanto a identidade visual, imagem da instituição, sentimento de pertencer,  organização, 

entre outros; Averbação obra concluida no dia 10 do corrente mês, foi protocolada no 

Cartório de Registro de imóveis em 25 de junho; Energia fotovoltáica Ativada pela CEMIG, 

em 24 de junho, a central Geração distribuida do INPREV; Rotatória concluída em 23. junho 

o solicitado no Processo E – 225 / 2019. Como plus em relação ao solicitado, foi também 

recapeada e refeita a pintura de solo em toda a extensão da pista de rolamento da Avenida 

Dalva Paiva Ribeiro. 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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