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Reuniram-se às nove horas, do dia 30 de julho 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) planejamento das ações – sede 

própria; b) tratativas com o Banco Santander para realização de Prova de Vida dos 

aposentados e pensionistas do INPREV; Os assuntos foram amplamente debatidos, registra-

se, a) planejamento das ações – sede própria: apresentação a esta Diretoria, no dia 19 deste 

mês, do Anteprojeto Arquitetônico, elaborado pela Arquiteta Sra. Ramsine Kézia de Freitas, 

responsável técnica pelo projeto e pela empresa contratada para esse fim, mediamente devido 

processo licitatório. O Anteprojeto Arquetônico atende, satisfatóriamente, às diretrizes e 

propostas formuladas pelo INPREV, ficando portanto, aprovado por essa Diretoria.  Ocorreu 

entrega do Anteprojeto arquitetônico, impresso e em mídia, para análise mais detalhada, 

visando a verificação, ainda com possibilidade de alterações e ajustes, mediante manifestação 

e sugestões dos órgãos colegiados do Instituto. b) tratativas com o Banco Santander para 

realização de Prova de Vida dos aposentados e pensionistas do INPREV; continuam as 

tratativas com o Banco Santander a respeito da realização da Prova de Vida dos aposentados e 

pensionistas do INPREV, com a sra. Anete Barbosa Ribas Chaves, Gerente de Investimentos, 

e ainda sem retorno satisfatório. 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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