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Reuniram-se às nove horas, do dia 17 de dezembro de dois mil e dezoito, 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. Aida Helena Monteiro Petrin 

Bruniera. Pauta do dia - Assuntos administrativos: a) planejamento das ações – sede própria; b) 

processo eleitoral para composição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do 

INPREV; c) presença no 17º Congresso Regional da Associação Mineira dos Institutos de 

Previdência Municipal – AMIPREM -  Associação Brasileira de Instituições de Previdência-

ABIPEM, em parcieria com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG e a 

Secretaria de Previdencia do Ministério da Fazenda - SPREV/MF, e) quadro funcional do 

Serviço Administrativo do INPREV; Os assuntos foram amplamente debatidos, registra-se, a) 

planejamento das ações – sede própria: com a entrega dos projetos executivo arquitetônico e 

complementares para construção da sede, foi Publicado o Edital de licitação, na modalidade 

concorrência, para contratação de empresa de serviços técnicos profissionais nas áreas de 

engenharia arquitetura para construção da sede INPREV, cuja abertura das propostas dos 

interessado está determinada para o dia 15 de janeiro de 2019. Promovendo a divulgação da  

construção da sede do INPREV, estratégicamente, durante os dois dias do evento de coleta de 

votos, nas eleições dos futuros membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, em 

mais uma ação de transparência, foi disponibilizado a todos os servidores ativos, aposentados, 

membros da comissão organizadora das eleições e aos demais que compareceram ao Centro 

Paroquial do Rozário, apresentação via mídia digital – data show, do projeto arquitetônico para 

construção da sede do INPREV, que obteve ampla aprovação e manifestações elogiosas dos 

contribuintes e beneficiários, oportunizando o conhecimento, os esclarecimentos sobre o projeto 

construtivo e suas finalidades. b) processo eleitoral para composição do Conselho de 

Administração e Conselho Fiscal do INPREV; conclusão do processo eleitoral para composição 

do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do INPREV, para o período 2019-2022. Foram 

eleitos para o Conselho de Administração, os servidores, em ordem alfabética: Aline Rezende 
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Silva Crispim, da FHOMUV, Eliana Cristina Costa, da FUNCULT, Mírian Leda Aguiar Olgado, 

da SEMAD e Sérgio Antônio Corsetti, da SEMUS, como membros titulares, e Berenice de Souza 

Gonçalves, da GUARDA, Demétrio Lopes Tomaz, da SEDUC, Juliana Pereira de Souza Barros, 

da SECON e Welen Renata Pereira, da SEMAD, como suplentes. Representando os servidores 

inativos, foram eleitos, como membro titular, Terezinha de Fátima Nery Souza e suplente Luiz 

Alberto da Silva. Para o Conselho Fiscal, foram eleitos os servidores, em ordem alfabética: 

Brígida de Fátima Batista Gomes, da FHOMUV e Maxwel Henrique Iria, da SEMFA, como 

membros titulares e Adriano Alexandre Marques, da FUNCULT, e Lucrécia Diogo Esteves 

Silveira, da SEMUS como suplentes. Representando os servidores inativos, foram eleitos, como 

membro titular, Danúsio Antônio Bueno e suplente Terezinha Afonsina de Carvalho. c) presença 

no 17º Congresso Regional da AMIPREM/ABIPEM em parceria com o TCE-MG e a 

SPREV/MF; nos dias 06 e 07/12/2018, na cidade de Belo Horizonte. O objetivo do encontro foi 

promover a qualificação dos gestores previdenciários e ainda permitir a importante troca de 

experiências entre os regimes dos municípios mineiros.  No evento, foi eleita a nova diretoria da 

Associação Mineira dos Institutos de Previdência Municipal - AMIPREM, composta com 

membros representates de diversas regiões do Estado de Minas Gerais. O Diretor-Presidente do 

INPREV, Edson Crepaldi Retori, foi convidado para compor a diretoria da AMIPREM, o que 

reflete o reconhecimento do esforço da gestão do INPREV em estar na mais absoluta 

conformidade com a legislação e a busca pela excelência na gestão e defesa dos interesses da 

previdência municipal. d) quadro funcional do Serviço Administrativo do INPREV; 

Conhecida a alteração no pedido da servidora Srª. Aida Helena Monteiro Petrin Bruniera, de 

exoneração do cargo de carreira, anteriormente manifestado para o apresentado no processo 

administrativo PMV nº 17.346/2018, convertido em licença sem vencimentos, a partir de 

31/12/2018. Por fim, foi solicita aos membro da Diretoria que elaborem relatório circunstanciado 

das atividades de suas respectiva áreas e listem as prioridades para o próximo ano, no sentido de 

compor o planejamento das atividades do Instituto no ano de 2019. O Diretor-Presidente 

comunicou ainda, problema de ordem particular (quadro de saúde de sua mãe) fato que, nos 

próximos meses, poderá difucultar ou até inviabilizar  o exercício de suas funções na instituição. 

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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