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Reuniram-se às nove horas, do dia 29 de março 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: - 1 – assuntos administrativos, - 2 - 

Sede própria para o INPREV. No item - 1 - foram abordados os seguintes assuntos: a) a avaliação 

atuarial base 31.12.2015, cuja apresentação pela empresa Oldapi ocorreu no início do mês, aguarda 

deliberação do Conselho de Administração. Tão logo ocorra, sua impostação no site do Ministério 

da Previdência será implementada. b) continua pendente de decisão da administração municipal, o 

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, inserido na Lei Municipal 

6.158 do corrente ano. No item - 2 -  Sede própria para o INPREV – O ofício 35/2016, de 21 de 

março do corrente ano, da lavra do Prefeito Antônio Silva, encaminhou à Câmara Municipal o 

Projeto de Lei que autoriza o INPREV a adquirir o imóvel da Av. São José, 310. A modalidade 

aquisição, foi a alternativa apresentada pela PROMU, vez que essa não se convenceu quanto ao 

amparo legal para a desapropriação, até então em análise. Como Projeto de Lei 17, a matéria passou 

a tramitar no Legislativo Municipal. Com o objetivo de agilizar procedimentos administrativos 

internos, o INPREV solicitou à PROMU, em 28.03.2016, manifestação quanto a possibilidade da 

aquisição do imóvel objeto do PL 17, se dar com amparo do instituto da dispensa licitatória, com 

fundamento no art. 24, inciso X da Lei 8666/64. 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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