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Reuniram-se às nove horas, do dia 26 de julho 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. Itens da pauta do dia: Item – 1 – Assuntos administrativos; 

Item – 2 -  Sede própria para o INPREV. Quanto ao item – 1 – Assuntos administrativos – a) – 

mostrou-se extremamente positiva a parceria com a AMBASP que resultou na realização, no dia 20 

de junho, na sede do INPREV, do evento voltado para os institutos da região, com uma palestra 

proferida pelo ex-auditor previdenciário, Sr. Pedro Moreira, sobre o tema PRO-GESTÃO; b) 

registra-se a participação desta diretoria no Encontro de RPPS do Estado de Minas Gerais, 

promovido pelo Banco do Brasil, por meio da Unidade de Gestão Previdenciária – UGP, em 

Divinópolis, no dia 22 julho, quando tratou-se dos assuntos relativos às regras de concessão de 

aposentadorias e pensão; orientações do TCE aos gestores sobre cálculo atuarial; cenário 

econômico, entre outros temas pertinentes; c) pagamento aos aposentados e pensionistas da 

diferença relativa ao reajuste de janeiro de 2016 - foi concluída a análise da matéria até então 

pendente de decisão da administração municipal, quanto ao questionamento apresentado por este 

instituto, em 03.02.2016, através do ofício 48 / 2016, referente ao reajuste diferenciado para os 

beneficiários abrangidos pela regra geral. Julgada procedente, foi alterada a legislação específica, o 

que viabilizou o pagamento aos aposentados e pensionistas da diferença verificada conforme 

apurado no período de janeiro a julho 2016. Quanto ao item – 2 - Sede própria para o INPREV - 

Face a negociação frustrada do imóvel da Av. São José, 310, ocasionado pela retirada do projeto de 

lei que tramitava no legislativo, o INPREV encaminhou ao Prefeito Municipal, em junho do 

corrente ano, ofício solicitando a doação do terreno situado a Praça Dalva Ribeiro, 312, na Vila 

Paiva, com o objetivo de lá edificar a sede própria desta autarquia. 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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