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Reuniram-se às 14 horas, do dia 21 de janeiro de dois mil e vinte e um, na sala de reunião do Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, os membros da diretoria 

executiva, presentes a Sra. Ana Paula de Oliveira Amorim, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, Sra. Margareth 

Aparecida de Souza Carvalho e a Sra. Welem Renata Pereira. Reunião prevista para 12 de janeiro, postergada  

em virtude da necessidade da posse dos membros da Diretoria ocorrida em 20 de janeiro de 2021, conforme 

demonstrado em ata do Conselho de Administração. Dado início à reunião, registra-se os agradecimentos ao 

Sr. Edson Crepaldi Retori pelos 46 anos de dedicação ao Serviço Público, em especial ao Regime Próprio de 

Previdência Social. Desde 1993 atento às questões previdenciárias por meio do FAPEN e a partir de 2009 

pelo INPREV, ocupando a presidência do instituto entre os anos de 2013 a 2020, contribuindo para inúmeras 

conquistas, tal como a Certificação do Pró-Gestão Nível II, o que torna o RPPS de Varginha referência para 

diversas associações voltadas a Previdência no Serviço Público. Ato contínuo, foram amplamente debatidos 

os assuntos da pauta, quais sejam: a) administrativo: planejamento de compras; redução da taxa de 

administração; controle e administração das redes sociais do instituto; b) quadro funcional: transferência da 

servidora Mariana de Oliveira Lemes; manifestação da  Sra.  Margareth Aparecida de Souza Carvalho de 

afastamento das atividades laborativas do INPREV, mantendo-se no cargo de Chefe do Serviço de Benefícios 

até meados do mês de Março/2021; tratativa com poder executivo para ampliação do quadro de servidores do 

instituto; c) cursos e treinamentos: retomada dos cursos presenciais e on-line oferecidos pelas empresas 

contratadas;  estudo do Código de Ética; retomada do acompanhamento do Planejamento Estratégico do 

INPREV; d) financeiro: apresentação prévia do fechamento do ano de 2020 com resultado positivo; 

agendamento de reunião com atuário marcada para o dia 02/02/2021, às 14h na sede da autarquia para a 

apresentação da Avaliação Atuarial de 2021; e) benefícios: necessidade de recadatramento dos segurados, 

com apoio técnico da empresa Magma; necessidade da discussão para o primeiro quadrimestre sobre 

Reforma da Previdência  e Previdência Complementar. 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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