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Reuniram-se às nove horas, do dia 29 de junho 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) conclusão do registro em cartório, da 

escritura do terreno doado pela prefeitura; b) planejamento das ações – sede própria; c) 

presença no 1º Conapresp. Os assuntos foram amplamente debatidos, registra-se, a) 

conclusão do registro em cartório da escritura do terreno doado pela prefeitura, 

localizado à Praça Dalva Ribeiro nº 312, Vila Paiva, nesta cidade, onde será construída a sede 

do INPREV, conforme processo administrativo nº 74/2018. A doação do terreno ao Inprev 

pelo Município foi divulgada, em 04.05.2018, no site do instituto. O Jornal "INFORMATIVO 

INPREV" trimestre abr.mai.jun., outro canal de comunicação com os segurados ativos, 

aposentados e pensionistas, também publicou matéria dando conta da doação de terreno e 

providências da diretoria objetivando o rápido desenvolvimento do projeto arquitetônico para 

construção da sede da autarquia. b) planejamento das ações – sede própria: contratação, em 

18/06/2018, mediante devido processo licitatório, objeto do processo administrativo nº 

92/2018, os serviços técnicos especializados para elaboração do Projeto Arquitetônico para 

construção da sede, com prazo de 60 dias para conclusão.  Foram prestados à Arquiteta Sra. 

Ramsine Kézia de Freitas, responsável técnica pelo projeto pela empresa contratada, as 

informações pertinentes às necessidades do INPREV, relativas aos de espaços físicos, e 

demandas que precisam ser atendidas no projeto, para o levantamento de Dados e Estudo 

Preliminar, bem como as diretrizes voltadas para a sustentabilidade ambiental, redução do 

consumo de água, de energia elétrica via ventilação e iluminação natural, geração de energia 

fotovoltáica, divisórias em drywall e vidro, viabilizando e facilitando futuras alteraçõs no lay 

out, entre outras premissas que deverão permear o projeto quando concebido. Deve atentar 

para o pleno atendimento às Normas Legais que regulamentam à Arquitetura e a legislação 

sobre edificação do Município de Varginha. O anteprojeto que posteriormente deverá  ser 
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apresentado, será  submetido à revisão desta Diretoria e órgãos colegiados, para análise e 

ajustes. Após as alterações necessárias, será apresntado pela arquiteta, o projeto arquitetônico 

finalizado, para protocolo na Prefeitura atendendo a proposta de trabalho apresentada pela 

profissional contratada. c) presença no 1º Conapresp: relatada sobre a presença do INPREV 

no 1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos – CONAPRESP, realizado 

pela ABIPEM - Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais e 

a ANEPREM - Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios, 

nos dias 20 a 22 de junho, na cidade de Florianópolis-SC. Teve como tema "RPPS: Regime 

Sustentável para o Trabalhador do Serviço Público". Foi um importante evento, de nível 

nacional, visando aprofundar conhecimentos e debater as questões atuais da agenda 

previdenciária, consolidar as propostas em discussão do RPPS, fomentar estratégias de gestão 

e de valorização da imagem institucional, difundindo e a importância da governança para a 

sustentabilidade dos regimes próprios de previdência social do país. 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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