
 

 

Reuniram-se às nove horas, do dia 24 de janeiro 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) curso de excel para investidores; b) curso de pós graduação; c) 

alterações do mandato dos novos conselheiros serem eleitos; d) terreno para sede INPREV. Os 

assuntos da pauta foram amplamente discutidos, a) curso de excel para investidores; com 

manifestação unaneme dos membros da diretoria foi deliberado sobre a contratação de curso de 

informática dia ser disponibilizado aos interessados por um período de 12 meses: b) curso de pós 

graduação; após posicionamento dos presentes foi deliberado sobre necessidade de dar continuidade 

aos investimentos em educação continuada dos membros da diretoria. Considerando que o Diretor 

Paulo Praxedes concluiu o curso de pós graduação em RPPS (ago 2015 a jan 2017) e que em 2017, 

não foi extendido a outro diretor esse aperfeiçoamento, ficou deliberado que em 2018 a 

oportunidade será disponibilizada para dois diretores, Margareth e Aida, desde que aprovado pelo 

Conselho de Administração. c) alterações do mandato dos novos conselheiros serem eleitos; 

apresentado a diretoria minuta de projeto de lei a ser encaminhado ao legislativo municipal, 

ampliando de 2 para quatro anos os mandatos dos conselheiros eleitos em próximo pleito e 

indicados pelo executivo para o Conselho de Administrçao e Conselho Fiscal. O objetivo do projeto 

de lei é viabilizar investimento e aproveitar, por tempo razoavel, os conhecimentos adquirido pelo 

conselheiros sobre RPPS em prol de uma boa gestão. A profissionalização de toda a equipe do 

instituto é uma necessidade para que bons resultados sejam alcançados, ainda face as pretensões do 

INPREV em buscar certificação no Programa Pró-gestão em RPPS do governo federal; d) terreno 

para sede INPREV; no último item da pauta foi tratado da questão de terreno proposto em doação 

pela prefeitura ao INPREV visando a construção da sede própria do RPPS. Ficou deliberado sobre a 

necessidade de se ponderar com o chefe do executivo municial sobre alternativas para viabilizar a 

apreciação do assunto pelos vereadores, vez que o assunto, (com outras versões) já se arrasta a 

bastante tempo. O presidente do INPREV levará a matéria ao prefeito, solicitando seu empenho 

pessoal, logo no início dos trabalhos legislativos em 2018, visto que, pelas vias normais, o 

andamento do projeto de lei tem encontrado resistências, inclusive no próprio executivo. Nada mais 

havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que após lida vai por todos 

assinada. 


