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Reuniram-se às 8 horas e 30 minutos, do dia 08 de março de dois mil e vinte e dois, na sala de reunião do 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, os membros da 

diretoria executiva, presentes a Sra. Ana Paula de Oliveira Amorim, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, Sra. 

Vively Auxiliadora Chagas Mendes e a Sra. Welem Renata Pereira. Dado início à reunião, foram 

amplamente debatidos os assuntos da pauta, quais sejam: a) Realização do 1º Ciclo do Programa 

Despertar – Pré-Aposentadoria: avaliado positivamente a Palestra sobre Educação Financeira, ministrada 

pela representante do Banco Santander, Sra. Daniela Lobato. A ação foi direcionada aos servidores da 

Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Educação que estão na iminência da 

aposentadoria. O executivo foi representado pelo secretário de administração, Sr. Sérgio Takeishi; b) 

Certificação CGRPPS: ofertado aos membros dos conselhos, comitê e servidores do instituto a 

participação na prova para Certificação do CGRPPS, que deve ser realizada até o dia 31 de março de 2022. 

As inscrições dos interessados foram realizadas pelo instituto; c) Processo de contratação da 

certificadora: informado o julgamento do processo com definição pela empresa Fundação 

Vanzolini, que apresentou a proposta mais vantajosa; d) Reunião com ABCPREV: realizada no dia 

sete de março de 2022 reunião online com o consultor, Thiago Fonseca, para ajustes nos procedimentos 

para a renovação da certificação do Pró-Gestão, atendendo as alterações promovidas no novo manual; e) 

Assuntos Administrativos: será  elaborada a programação das férias regulares dos servidores. 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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