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Reuniram-se às nove horas, do dia 19 de março 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 da reunião - Assuntos administrativos: a) Adesão Pró-Gestão; b) Acordo de 

Cooperação Tecnica – Comprev; c) Evento ABIPEM; d) Cursos para membros do 

Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e) Novas ações voltadas para 

segurados. Os assuntos da pauta foram amplamente disiscutidos e,  registra-se: a)  a Adesão 

ao Pró-Gestão, realizada no último dia 06. O Pró-gestão RPPS, programa de âmbito 

nacional, visa a Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de 

Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e o 

reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS; b) Acordo de Cooperação 

Tecnica – Comprev; atualização pelo INPREV, a operacionalização da Compensação 

Previdenciária, mediante assinatura de Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o 

Ministério da Fazenda, com a interveniência do Instituto Nacional da Seguridade Socal e o 

Município de Varginha, c) Evento ABIPEM; participação dos servidores Paulo e Margareth, 

no 30° Seminário Nacional de Previdência Social, promovido pela ABIPEM, dos dias 14 a 16 

de março, em Guarulhos-SP. O Seminário propriciou a atualização dos conhecimentos em 

RPPS, detalhando as alterações na Legislação Previdenciária e interação com Gestores de 

RPPS e Especialistas em Previdência mais renomados do Brasil, além da oportunidade de 

sanar dúvidas com a equipe Técnica da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda; 

d) Cursos para membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; deliberado 

que, de acordo com as ações propostas pelo Programa Pró-Getsão e Boas Práticas, o INPREV 

disponibilizará aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como 

do Comitê de Investimento, cursos relativos a assuntos específicos em Previdência e em 

RPPS, para nivelamento e capacitação profissional, que serão colocados a disposição para os 

presidentes dos respectivos órgãos analisarem a viabildade da realização em momento 

oportuno; e)  Novas ações voltadas para segurados; quando concluída a doação de área para 

sede do INREV, a diretoria do instituto, considera a necessidade da utilização do novo espaço 

para receber os servidores em eventos e atividades que viabilizem ações para preparação para 

a aposentadoria e pós concessão do beneficio. 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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