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Reuniram-se, sob a coordenação do Diretor-Presidente, às nove horas, do dia 16 abril 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; Os assuntos foram 

amplamente debatidos, registra-se, a)  Sede própria: - na execução da obra, verifica-se que 

sua evolução está abaixo do previsto no cronograma, evidenciado na primeira medição 

realizada em 25 de março, o engenheiro fiscal pelo instituto fez 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 solicita 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 sobre eles se manifestasse, visto ser essa empresa a 

responsável pela elaboração dos projetos e consequentemente a dententora das informações 

solicitadas. b)  Pró-gestão: -  Quanto a possibilidade de Certificação no nível "II", a proposta 

da ABCPrev para a implementação das ações necessárias, encontra-se em execução 

objetivando gerar, normatizar, publicar e complilar os documentos necessários  que deverão 

ser  apresentados à empresa certificadora. Instaurado Processo Administravo objetivando a 

contratação de empresa credenciada pelo Ministério da Economia / Sercretaria da Previdência 

Social para prestação de serviços de análise e confirmação de requisitos do Pró-Gestão. 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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