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Reuniram-se às nove horas, do dia 25 de agosto de dois mil e dezesseis, 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 e, como 

convidado, o Sr. Eder Jerônimo da Silva. Pauta do dia: Assuntos administrativos – a) deliberado 

sobre elaboração de estudos para implementação de ações (código de ética, cartilha previdenciária, 

manualização, mapeamento das atividades e boletim informativo), com o objetivo de atender aos 

requisitos do Pró-gestão; b) pagamento da antecipação da 1ª parcela do 13º  - submetido e após 

deliberação favorável, dos membros do Conselho de Administração do INPREV, que decidiram pela 

antecipação parcial do 13º salário aos beneficiários do instituto, no corrente mês. A medida  adotada 

 pelo  INPREV está em linha com o governo federal que adotará idêntica providência por meio do 

INSS, adiantando, no mês de agosto, o pagamento desse benefício aos seus aposentados e 

pensionistas. c) restituição valores do aposentado Venerando de Paula (falecido) – registra-se o 

ressarcimento de valores oriundos de pagamento indevido ao aposentado Venerando de Paula, 

falecido. O crédito, pelo Banco do Brasil, ocorreu na conta do INPREV, em 24 de agosto, conforme 

processo administrativo 55/2014. d) deliberação favorável a realização de eventos com os 

aposentados do mês, com objetivo de favorecer a transição da condição de servidor ativo para 

aposentado, levando ao conhecimento dos novos beneficiários as atividades INPREV e outros 
esclarecimentos. 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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