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Reuniram-se, sob a coordenação do Diretor-Presidente, às 14 horas, do dia 20 de maio 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 e, como convidado, Eder Jerônimo da Silva. Pauta do 

dia: a) Pandemia Covid-19; b) Sede própria; c) Código de Etica; d) Programa de Pré-

aposentadoria; e) Boletim de Investimentos; f) Assuntos administrativos. Os assuntos 

foram amplamente debatidos, registra-se: a) Pandemia Covid-19: - retomado, em 11 de 

maio, o atendimento presencial no instituto mediante agendamento e com as precauções de 

uso de máscaras, higienização e distanciamento, conforme determinado em Decreto expedido 

pelo município. A servidora Michele, enquadrada como grupo de risco passou, a partir de 18 

de maio, a desenvolver suas atividades na modalidade de "teletrabalho", amparada pelo 

Processo Administrativo E-63/2020. b) Sede própria: - após entrar em funcionamento no dia 

16 de março, a obra recém entregue da sede própria do instituto, localizada à Praça Dalva 

Paiva Ribeiro, 312, foi constituída uma "Comissão Especial" composta pelo engenheiro civil 

Márcio Ribeiro Moyses, engenheiro elétrico Paulo Roberto de Paiva Novo e arquiteta Flávia 

Pimenta Pádua Zolini - Portaria 1.300/2020, com o objetivo deliberar sobre o "Recebimento 

Definifivo" do empreendimento. Previsto para o próximo mês a implantação de rotatória na 

av. Aristides Paiva, próximo ao Memorial do ET e Copasa, acesso a sede do Instituto, 

estrutura que proporcionará maior segurança ao tráfego local. c) Código de Etica; o novo 

Código de Ética, elaborado sob a visão do Planejamento Estratégico, foi encaminhado ao 

Conselho de Administração para deliberação. Após manifestação desse órgão será editado o 

ato próprio de sua aprovação, publicação e divulgação para amplo conhecimento. d) 

Programa de Pré-aposentadoria - definido o nome para o programa, será encaminhado ao 

Conselho de Administração para deliberação. Posteriormente, estabelecido por ato próprio, 

publicado no site com ampla divulgação. e) Boletim de Investimentos – implementado a 

elaboração mensal deste boletim com o objetivo de autuar documentos e possibilitar um 

mailto:inprev@inprev-varginha.com.br
http://www.inprev-varginha.com.br/


 

2 

resumo das ações desenvolvidas na área dos investimentos do instituto. f) Assuntos 

administrativos: - as reuniões presenciais dos órgãos colegiados foram retomadas em 15 de 

maio, obedecendo os regramentos estabelecidos pelo Poder Executivo; abordada questões 

relativas aos órgãos colegiados, tais como, harmonia, participação, coesão e interesse, com 

vista a promover ações de motivação aperfeicoamento nas ações de cada qual. Previsto para o 

mês de julho a entrega pelo fabricante e o iníco de utilização do uniforme pela equipe do 

INPREV. A Lei 6.697 / 2020, que alterou para 14% aliquota de contribuição previdenciária do 

servidor passa a vigir a partir de 1º de junho próximo; A ação judicial movida pelo município 

em relação a Contribuição Suplementar, com "Liminar" que suspendeu sua exigibilidade, 

pode estar caminhando para o seu desfecho, vez que o Executivo foi citado para formular 

quesitos com vistas a determinação de Perícia que balizará decisão do Juíz. 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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