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Reuniram-se às nove horas, do dia 30 de agosto 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) alteração no quadro funcional do Serviço Financeiro do INPREV; c) 

realização de eleição para membros dos Conselhos: Os assuntos foram amplamente 

debatidos, registra-se, a) planejamento das ações – sede própria: Projeto Arquitetônico em 

fase de revisão pela Diretoria e coleta das sugestões de alterações para apresentação a 

Arquiteta Sra. Ramsine Kézia de Freitas. Paralelamente, foi instruído o processo nº 123/2018, 

em 03/08/2018, para licitação, na modalidade convite, para contratação de serviços técnicos 

profissionais nas áreas de engenharia e/ou arquitetura para elaboração dos projetos executivos 

arquitetônico e complementares para a construção da sede do INPREV. Publicado no 

"INFORMATIVO INPREV" – trimestre jul/ago/set, matéria alusiva a apresentação aos órgãos 

colegiados da autarquia, do projeto arquitetônico para construção da sede do instituto obtendo 

manifestação favorável a sua integral aprovação. b) alteração no quadro funcional do 

Serviço Financeiro do INPREV; apresentada, em 07/08/2018, a solicitação de exoneração 

do servidor André Luiz da Cruz, TNS Contador e expedida a Portaria nº 1.048/2018. A fim de 

não haver interrupção nos trabalhos do Serviço Financeiro, em ato seguido, foi nomeado para 

o cargo de Contador, por meio da Portaria nº 1.049/2018, o candidato Sr. Éder Jerônimo da 

Silva, classificado como segundo colocado, no Concurso Público nº 001/2016, realizado pelo 

INPREV. Após cumprimento dos requisitos para a posse no cargo, o mesmo, entrou em 

exercício no dia 24 do corrente mês. c) realização de eleição para membros dos Conselhos: 

Instrução do processo administrativo nº 134/2018, em 15/08/2018, que trata da eleição dos 

membros para os Conselhos de Administração e Fiscal, para o período 2019/2022, em 

conformidade com a Lei Municipal nº 6.446/2018, que altera o §11º do art. 100, da Lei 

4.965/2008, ampliando para 4 (quatro) anos o mandato dos membros dos Conselhos. O 
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mesmo foi encaminhado ao Conselho de Administração para as providências quanto aos 

normativos para regulação do processo eleitoral. Foi constituída, no dia 22 do corrente mês, 

Comissão Especial para conduzir o processo eleitoral. 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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