
ATA Nº 001/2017 

 

Aos trinta dias do mês de janeiro de 2017, às dez horas, reuniram-se na sala de reuniões 

do IMPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Primavera do 

Leste, sito à Avenida Primavera nº 379, Primavera II, Primavera do Leste, os membros 

do Conselho Deliberativo, estiveram presentes os senhores Ronas (Superintendente do 

IMPREV), Marcelo (Presidente), Jair, Adalto, Ivanice e Wender (membros do 

Conselho). O senhor Ronas apresentou o relatório das despesas administrativas do ano 

de 2016 e o valor de R$ 6.394,78 (seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e 

oito centavos) foi revertido da reserva e utilizada no pagamento de despesas 

administrativas no ano de 2016, restando o valor de R$ 126.190,74 (cento e vinte e seis 

mil, cento e noventa reais e setenta e quatro centavos) constituído em reserva. Sendo 

aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, finalizou-se a reunião. 

Lida e achada conforme vai a presente ata assinada pelos conselheiros presentes e o 

senhor Superintendente. 

 

 



 ATA Nº 002/2017 

Aos treze dias do mês de fevereiro de 2017, às oito horas, reuniram-se na sala de 

reuniões do IMPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de 

Primavera do Leste, sito à Avenida Primavera nº 379, Primavera II, Primavera do Leste, 

convocados pelo Ofício 142/2017-IMPREV, com pauta de reunião de discussão sobre o 

contrato com a Agenda Assessoria do Programa AMM-PREVI, apresentação de 

relatórios e assuntos gerais. Estiveram presentes, o Senhor Ronas e os membros do 

Conselho Deliberativo, Marcelo (Presidente), Jair, Adalto, Ivanice e Wender (membros 

do Conselho). O senhor Ronas apresentou as planilhas de acompanhamento dos 

investimentos no mês de Dezembro e a análise final do exercício de 2016, com gráficos 

de evolução dos investimentos. O senhor Marcelo colocou sua preocupação com o valor 

de pagamento aos serviços prestados pela Agenda em discussão dos conselheiros. 

Senhor Adalto fez suas considerações positivas ao serviço prestado pela Agenda e que é 

favorável a continuidade desse contrato. A senhora Ivanice também fez suas 

considerações sobre as vantagens que os trabalhos prestados pela Agenda trouxeram a 

nível organizacional do IMPREV e que é favorável pela continuidade do contrato. 

Senhor Jair também se colocou favorável a continuidade dos trabalhos prestados pela 

Agenda e fez uma ressalva com relação ao atendimento prestado por alguns atendentes 

no IMPREV. A senhora Ivanice solicitou ao senhor Ronas que faça uma reunião com os 

atendentes do IMPREV, para que prestem uma informação mais completa aos 

servidores quando procurarem pelo Instituto. O senhor Wender colocou sua posição 

favorável a continuidade dos trabalhos prestados pela Agenda. E por fim, o senhor 

Marcelo, frente às considerações feitas pelos conselheiros, que seja dado continuidade 

ao contrato existente com a Agenda. Nada mais havendo a ser tratado, finalizou-se a 

reunião. Lida e achada conforme vai a presente ata assinada pelos conselheiros 

presentes e o senhor Ronas. 

 

 

 

 

 

 

 



ATA Nº 003/2017 

Aos vinte e nove dias do mês de março de 2017, às oito horas, reuniram-se na sala de 

reuniões do IMPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de 

Primavera do Leste, sito à Avenida Primavera nº 379, Primavera II, Primavera do Leste, 

convocados verbalmente pelo Senhor Ronas, Superintendente do IMPREV, com pauta 

de reunião de apresentação de relatórios do desempenho dos investimentos no exercício 

de 2016 e apresentação do relatório de gestão do IMPREV ao Prefeito em exercício, 

senhor Getúlio Viana. Estiveram presentes, o Senhor Ronas e os membros do Conselho 

Deliberativo, senhores Jair, Adalto, Ivanice e Wender (membros do Conselho) e 

justificada a ausência do Marcelo (Presidente), por estar em licença paternidade. O 

senhor Ronas apresentou as planilhas de acompanhamento dos investimentos do 

exercício de 2016, com gráficos de evolução dos investimentos. Comentou sobre a 

apresentação que fez ao senhor Prefeito do desenvolvimento da receita do IMPREV nos 

últimos quatro anos. O senhor Ronas agradeceu ao trabalho conjunto desenvolvido com 

os membros do Conselho Deliberativo e que a situação de elevação de receita 

constatada hoje, deve-se a esse trabalho conjunto. Nada mais havendo a ser tratado, 

finalizou-se a reunião. Lida e achada conforme vai a presente ata assinada pelos 

conselheiros presentes e o senhor Ronas. 

 

 

 

 



ATA Nº 004/2017 

Aos vinte dias do mês de abril de 2017, às nove horas, reuniram-se na sala de reuniões 

do IMPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Primavera do 

Leste, sito à Avenida Primavera nº 379, Primavera II, Primavera do Leste, convocados 

pelo Ofício nº. 413/2017 - IMPREV, com pauta de reunião de: Posse dos membros dos 

Conselhos, eleição e posse do Presidente do Conselho Deliberativo, apresentação de 

relatórios e assuntos gerais. Estiveram presentes os senhores Claudio Divino Pereira da 

Silva, Evanir Fockinck, Wender Luiz dos Santos, Ivanice Novo Bergamasco, Mirna 

Heckler Braff, Marcelo de Oliveira Neves, Jair Barbosa de Souza e José Luiz dos 

Santos, com a abertura e apresentação na reunião do Senhor Ronas, Superintendente 

Interino do IMPREV. Foi dada posse aos membros do Conselho Deliberativo, senhores 

Claudio, Evanir, Wender, Ivanice e Mirna e dado posse aos membros do Conselho 

Fiscal, senhores Marcelo, Jair e José Luiz. Foi aberta a proposição de candidaturas à 

Presidência do Conselho Deliberativo. A senhora Mirna colocou sua candidatura e a 

senhora Ivanice também colocou seu nome à disposição para esse cargo. O senhor 

Wender declarou seu voto favorável à senhora Ivanice, tendo em vista o tempo que a 

mesma atua nos Conselhos do IMPREV, o senhor Evanir declarou seu voto favorável à 

senhora Ivanice, fazendo seus esclarecimentos, onde o senhor Claudio endossou suas 

palavras e também declarou seu voto favorável à senhora Ivanice. Diante das 

considerações apresentadas, a senhora Mirna colocou seu posicionamento favorável à 

candidatura da senhora Ivanice e declarou sua disponibilidade em contribuir no que for 

possível com o Instituto. Ficou assim, declarada a senhora Ivanice empossada no cargo 

de Presidente do Conselho Deliberativo, pelo período de um ano, conforme determina a 

Lei Municipal nº. 1.662/2016, artigo 72, § 3º. Foi feita uma apresentação resumida do 

desenvolvimento patrimônial do IMPREV nos últimos quatro anos e o senhor Ronas 

informou aos novos conselheiros que enviará por email, aos mesmos, um relatório na 

integra do que esta sendo apresentado. Tendo em vista que ainda não se procedeu, os 

tramites referentes à eleição do Diretor Executivo do IMPREV e o legitimo vigor da Lei 

Municipal nº. 1.662/2016, ficou estabelecido que, será oficiada, pelo Conselho 

Deliberativo, a Comissão Eleitoral, nomeada através da Portaria 125/2017, que ainda 

não procedeu aos trabalhos para a eleição do Diretor do IMPREV. Nesse sentido, ainda 

não tendo sido empossado o Diretor Executivo com a prerrogativa de indicar o Gerente 

Administrativo e Financeiro que procederá a assinatura dos pagamentos em conjunto 

com o Diretor, definiu-se que, interinamente, uma vez que o senhor Marcelo já tem sua 



assinatura cadastrada nos Bancos oficiais, continuará assinando os pagamentos a serem 

feitos pelo IMPREV. Será feita consulta imediata com relação a esse procedimento à 

Assessoria Jurídica da Agenda e uma consulta ao Secretário de Administração, senhor 

Carlos, para que seja dado o devido andamento para o processo eletivo do Diretor do 

IMPREV. O senhor Ronas informou aos conselheiros que o notebook utilizado pelo 

IMPREV, não possui condições de conserto e necessitando, assim, a aquisição de um 

equipamento novo. Os conselheiros deliberaram favoravelmente a essa aquisição, 

dentro da legalidade, frente à orçamentos que devem ser juntados ao empenho de 

compra. Recomendou-se também ao senhor Ronas que junte um laudo da assistência 

procurada, com relação a impossibilidade de conserto do equipamento existente, 

procedendo a respectiva baixa patrimonial do mesmo. Nada mais havendo a ser tratado, 

finalizou-se a reunião. Lida e achada conforme vai a presente ata assinada pelos 

conselheiros presentes e o senhor Ronas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATA Nº 005/2017 

Aos trinta (30) dias do mês de maio de 2017, às oito horas, reuniram-se 

extraordinariamente na sala de reuniões do IMPREV – Instituto de Previdência Social 

dos Servidores Públicos de Primavera do Leste, sito à Avenida Primavera nº 379, 

Primavera II, Primavera do Leste, convocados verbalmente, com pauta de reunião de 

discussão sobre o indeferimento, por unanimidade, de liminar pelo Tribunal Pleno do 

Estado de Mato Grosso, frente à “Ação Direta de Inconstitucionalidade – medida 

cautelar – art. 78 da Lei Municipal nº. 1.662/2016 – provimento do cargo de Diretor 

Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de 

Primavera do Leste – MT”. Estiveram presentes os senhores Claudio Divino Pereira da 

Silva, Evanir Fockinck, Wender Luiz dos Santos, Ivanice Novo Bergamasco, Mirna 

Heckler Braff, contando com a presença do Senhor Ronas. Iniciaram-se as discussões, 

colocaram-se opiniões acerca de que são necessárias ações imediatas para que o 

Executivo Municipal dê o devido andamento legal ao processo de eleição do cargo de 

Diretor Executivo do IMPREV, principalmente frente ao indeferimento de liminar pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ADIN nº. 1001359-

92.2017.8.11.0000. Considerou-se que não é possível se esperar mais para que sejam 

efetivamente obedecidos os critérios legais, pois o ajuizamento de ADIN, não provoca 

efeito suspensivo na legislação em vigor. O senhor Wender colocou sua opinião, 

salientando que no seu entendimento, todos os assuntos dependentes de deliberação 

deste Conselho, estarão suspensos, até que seja dado cumprimento ao que dispõe a Lei 

Municipal nº. 1662/2016, com relação a eleição para o cargo de Diretor Executivo. 

Todos os conselheiros acordaram em que seja oficiado o Executivo Municipal, bem 

como a Comissão Eleitoral indicada pela Portaria 125/2017, imediatamente, bem como 

o Ministério Público, a Câmara Municipal de Primavera do Leste e o Tribunal de 

Contas TCE/MT, afim de que os preceitos legais sejam cumpridos. Após várias 

discussões os conselheiros deferiram o chamamento do Secretário de Administração, 

senhor Carlos Laete, para que venha dar seus esclarecimentos frente ao assunto a este 

Conselho. Juntou-se à reunião o senhor Carlos que, informado do posicionamento do 

Conselho frente à situação aqui tratada, o mesmo não tinha conhecimento do 

indeferimento da liminar e prontificou-se a estar conversando de pronto com o senhor 

Prefeito, colocando toda a situação e providências cabíveis ao andamento do processo 

eletivo para o cargo de Diretor Executivo do IMPREV. Com a concordância de todos os 

conselheiros, consignou-se aguardar até o dia 01 de Junho de 2.017, período da manhã 



uma resposta oficial sobre a questão, onde todos os conselheiros já ficam convocados 

para nova reunião na mesma data ás 13:00h. Nada mais havendo a ser tratado, finalizou-

se a reunião.  



ATA Nº 006/2017 

Ao primeiro (1º) dia do mês de junho de 2017, às treze horas, reuniram-se 

extraordinariamente na sala de reuniões do IMPREV – Instituto de Previdência Social 

dos Servidores Públicos de Primavera do Leste, sito à Avenida Primavera nº 379, 

Primavera II, Primavera do Leste, convocados na última reunião dando sequencia aos 

assuntos tratados na Ata anterior. Estiveram presentes os senhores, Evanir Fockinck, 

Wender Luiz dos Santos, Ivanice Novo Bergamasco, Mirna Heckler Braff, contando 

com a presença do Senhor Ronas e representando e Executivo Municipal, o Secretário 

de administração, senhor Carlos Laete. O senhor Carlos, tendo levado ao senhor 

Prefeito todas as considerações apresentadas na última reunião com este Conselho, nos 

informou que o senhor Prefeito redefiniu os membros da Comissão Eleitoral que vai dar 

andamento aos trabalhos do processo eletivo ao cargo de Diretor Executivo do 

IMPREV – Portaria 753/2017, datada de 31/05/2017. Informou ainda que, o senhor 

Prefeito indicou que todos os trabalhos que devam ser desenvolvidos para o pleno 

cumprimento da Lei Municipal nº. 1662/2016, sejam levados a efeito. Ficou acordado 

pelos Conselheiros presentes que será oficiada a Comissão Eleitoral, para que informe 

sua agenda de trabalhos para o Conselho Deliberativo, assim como todos os 

procedimentos que forem adotados. Nada mais havendo a ser tratado, finalizou-se a 

reunião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATA Nº 007/2017 

Ao primeiro (1º) dia do mês de junho de 2017, às quatorze horas e trinta minutos, 

reuniram-se extraordinariamente na sala de reuniões do IMPREV – Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Públicos de Primavera do Leste, sito à Avenida 

Primavera nº 379, Primavera II, Primavera do Leste. Estiveram presentes os(as) 

senhores(as), Evanir Fockinck, Wender Luiz dos Santos, Ivanice Novo Bergamasco, 

Mirna Heckler Braff e Claudio Divino Pereira da Silva, contando com a presença do 

Senhor Ronas. Tendo como pauta a análise da indicação pelo Diretor Executivo, Senhor 

Ronas Ataíde Passos, do Senhor Marcelo de Oliveira Neves para ocupar a função de 

Gerente Administrativo e Financeiro Interino do IMPREV, em conforme o § 1º do 

artigo 79 da Lei Municipal nº 1.662 de 13 de dezembro de 2016. Os conselheiros 

presentes acataram e aprovaram a indicação. Nada mais havendo a ser tratado, 

finalizou-se a reunião. 



ATA Nº 008/2017 

Aos seis (06) dias do mês de julho de 2017, às oito horas, reuniram-se 

extraordinariamente na sala de reuniões do IMPREV – Instituto de Previdência Social 

dos Servidores Públicos de Primavera do Leste, sito à Avenida Primavera nº 379, 

Primavera II, Primavera do Leste, os integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

Estiveram presentes os senhores, Evanir Fockinck, Wender Luiz dos Santos, Ivanice 

Novo Bergamasco, Mirna Heckler Braff, Claudio Divino Pereira da Silva, Jair Barbosa 

de Souza, José Luis dos Santos e dando posse a nova conselheira que integrará o 

Conselho Fiscal, senhora Lisiane dos Santos Fortino Castelli, contando com a presença 

do Senhor Ronas e o senhor Marcelo. A senhora Ivanice em conjunto com todos os 

conselheiros deram as boas vindas à senhora Lisiane. Tendo em vista a participação dos 

Conselheiros Ivanice, Wender, Claudio, Jair, Evanir e Mirna no 51º Congresso da 

ABIPEM, foram apontados e discutidos assuntos abordados nas diversas palestras 

assistidas no Congresso, relativos a futura reforma da Previdência Social, readaptação 

do servidor, previdência complementar, médicos peritos e o estudo de uma nova forma 

de atuação das perícias no IMPREV, como o credenciamento de peritos que não tenham 

atendimento clinico, de outra forma, que não seja pericia. Foram levantadas ideias 

relativas a uma avaliação de desempenho dos serviços prestados aos servidores, pelos 

funcionários do IMPREV. Ficou definido que será elaborado um questionário de 

simples resposta, identificando o servidor que veio ao Instituto, bem como quem o 

atendeu, com data e tipo de atendimento buscado. E ao final de cada mês os 

conselheiros se reunirão e farão a análise desses questionários, consignando o resultado 

em Ata. Nada mais havendo a ser discutido, finalizou-se a reunião e os presentes abaixo 

assinam a presente Ata.  



ATA Nº 009/2017 

Aos vinte e sete (27) dias do mês de julho de 2017, às oito horas, reuniram-se, através 

de convocação pelo Ofício nº. 726/2017-IMPREV, com pauta de reunião de discussão 

do Programa AMM-PREVI e assuntos gerais. Estiveram presentes na sala de reuniões 

do IMPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Primavera do 

Leste, sito à Avenida Primavera nº 379, Primavera II, Primavera do Leste, os 

integrantes do Conselho Deliberativo os senhores, Evanir Fockinck, Wender Luiz dos 

Santos, Ivanice Novo Bergamasco, Mirna Heckler Braff e Claudio Divino Pereira da 

Silva, juntamente com o Diretor Executivo, senhor Ronas e o Gerente Administrativo e 

Financeiro, senhor Marcelo. O senhor Ronas esclareceu aos presentes, à titulo de 

informação aos conselheiros que ainda não estivessem cientes do funcionamento atual 

do contrato efetivado através da AMM-PREVI, referente a prestação de serviços da 

empresa Agenda Assessoria. Esclareceu, ainda que o Programa AMM-PREVI, em vigor 

atualmente, encerra-se este ano, apesar de o contrato do IMPREV com a Agenda 

encerrar-se no próximo ano. Colocou em discussão dos senhores conselheiros a 

proposta apresentada pelo Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes 

Próprios de Previdência Social dos Municípios Mato-grossenses – CONSPREV. O 

consórcio contempla os mesmos serviços prestados atualmente pelo AMM-PREVI no 

contrato atual. Os conselheiros solicitaram que fosse apresentado um impacto financeiro 

referente a essa migração, o qual, o senhor Ronas, apresentou uma análise de valores do 

que é pago atualmente e os valores caso os reajustes fossem com o índice do IGP-M, 

conforme proposta do consórcio. Apresentação, abaixo, do quadro comparativo de 

valores.  

ANO 

Valor da Folha - 

Base de Calculo dos 

2% para Despesas 

Administrativa 

% 

AUMENTO IGP-M 

VALOR 

PAGO/ANO 

VALOR  

PAGO/MÊS 

PROJEÇÃO 

IGP-M 

2013 R$ 48.452.184,38   5,52  R$ 515.448,72 R$ 42.954,06 R$ 42.954,06 

2014 R$ 54.652.276,19 12,80 2,66 R$ 581.426,21 R$ 48.452,18 R$ 45.325,12 

2015 R$ 65.125.603,99 19,16 10,54 R$ 655.827,31 R$ 54.652,28 R$ 46.530,77 

2016 R$ 84.906.288,95 30,37 7,19 R$ 781.507,25 R$ 65.125,60 R$ 51.435,12 

2017 -- -- -- R$ 1.018.875,47 R$ 84.906,29 R$ 55.133,30 

Obs.: O IGP-M acumulado no período de janeiro à junho/2017 é de (-1,96)%. 

Após discussão frente a apresentação dos valores e verificado que o IMPREV só tem a 

se beneficiar em uma possível adesão a esse Consórcio (CONSPREV), os conselheiros 

opinaram favoravelmente a essa adesão, seguindo os trâmites legais, com anuência do 

Executivo e Legislativo Municipais. Nada mais havendo a ser discutido, finalizou-se a 

reunião, com assinatura dos senhores conselheiros, senhor Diretor e senhor Gerente.  



ATA Nº 010/2017 

Aos dez (10) dias do mês de agosto de 2017, às treze horas, reuniram-se, através de 

convocação pelo Ofício nº. 770/2017-IMPREV, com a participação do Economista da 

Agenda Assessoria, senhor Edisantos Amorim, pauta de reunião de: Cenário Econômico 

atual; Diversificação da Carteira de Investimentos e assuntos gerais. Estiveram 

presentes na sala de reuniões do IMPREV – Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos de Primavera do Leste, sito à Avenida Primavera nº 379, Primavera 

II, Primavera do Leste, os integrantes do Comitê de Investimentos e do Conselho 

Deliberativo os senhores, Evanir Fockinck, Wender Luiz dos Santos, Ivanice Novo 

Bergamasco, Mirna Heckler Braff e Claudio Divino Pereira da Silva, juntamente com o 

Diretor Executivo, senhor Ronas e o Gerente Administrativo e Financeiro, senhor 

Marcelo. O senhor Ronas fez a apresentação do senhor Edisantos, dando-lhe a palavra. 

O senhor Edisantos apresentou-se, identificou o trabalho que vem desenvolvendo na 

Agenda Assessoria, no sentido de visitar com periodicidade os RPPS dos municípios 

mato-grossenses clientes. Iniciou fazendo apresentação de gráficos com o 

desenvolvimento dos investimentos do IMPREV na atualidade e um comparativo desde 

2013 até julho/2017. Fez considerações sobre o cenário de investimentos atual, 

apresentando uma orientação ao Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo para 

viabilizar um estudo de diversificação das carteiras. Explanou sobre melhores e mais 

viáveis possibilidades para diversificação das carteiras em que o IMPREV investe 

atualmente. Nada mais havendo a ser discutido, finalizou-se a reunião, com assinatura 

dos senhores conselheiros, senhor Diretor, senhor Gerente e o economista Edisantos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATA Nº 011/2017 

Aos doze (12) dias do mês de setembro de 2017, às oito horas, reuniram-se, através de 

convocação pelo Ofício nº. 872/2017-IMPREV, com pauta de reunião de: Política 

Anual de Investimentos (PAI), Diversificação da Carteira de Investimentos e assuntos 

gerais. Estiveram presentes na sala de reuniões do IMPREV – Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Públicos de Primavera do Leste, sito à Avenida Primavera nº 379, 

Primavera II, Primavera do Leste, os senhores, Evanir Fockinck, Wender Luiz dos 

Santos, Ivanice Novo Bergamasco, Mirna Heckler Braff e Claudio Divino Pereira da 

Silva, juntamente com o Diretor Executivo, senhor Ronas e o Gerente Administrativo e 

Financeiro, senhor Marcelo. O senhor Ronas fez apresentação da minuta, aprovada pelo 

Comitê de Investimentos, a “PAI 2018” para apreciação dos senhores conselheiros. 

Feitos os questionamentos e as explanações, todos os conselheiros consideraram 

APROVADA. Passou-se a discussão da diversificação da carteira de investimentos, 

onde, após análise e discussões, ficou estabelecido que será remanejado das aplicações 

existentes na Caixa Econômica Federal, do FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP, o 

valor de doze milhões, que deverão ser aplicados em: cinco milhões no CAIXA FI 

BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO e sete milhões para o FI CAIXA BRASIL IRF-

M1+ TP RF LP. Ainda ficou decidido que, será remanejado do CAIXA FI BRASIL 

IRF-M 1 TP RF, o valor de oito milhões, que serão aplicados no CAIXA FI BRASIL 

IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. Nada mais havendo a ser discutido, finalizou-se 

a reunião, com assinatura dos senhores conselheiros, senhor Diretor e o senhor Gerente 

Administrativo.  



 

ATA Nº 012/2017 

Aos cinco (05) dias do mês de dezembro de 2017, às oito horas, reuniram-se, através de 

convocação pelo Ofício nº. 1210/2017-IMPREV, com pauta de reunião de: Revisão da 

Política Anual de Investimentos (P.A.I.) e assuntos gerais. Estiveram presentes na sala 

de reuniões do IMPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de 

Primavera do Leste, sito à Avenida Primavera nº 379, Primavera II, Primavera do Leste, 

os senhores, Evanir Fockinck, Wender Luiz dos Santos, Ivanice Novo Bergamasco, 

Mirna Heckler Braff e Claudio Divino Pereira da Silva, juntamente com o Diretor 

Executivo, senhor Ronas. O senhor Ronas fez apresentação da minuta, aprovada pelo 

Comitê de Investimentos, a revisão da “P.A.I. 2018” para apreciação dos senhores 

conselheiros. Feitos os questionamentos e as explanações, todos os conselheiros 

consideraram APROVADA. A senhora Mirna comentou sobre as palestras que assistiu 

no Congresso de Conselheiros em Brasília e que foi de grande valor de aprendizado. O 

senhor Ronas comentou rapidamente sobre o cenário de investimentos atual. Também 

informou aos conselheiros que recebeu email com a seguinte informação: “Por 

determinação do Excelentíssimo Promotor de Justiça da 35ª Promotoria de Justiça do 

Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, Doutor Célio Joubert Fúrio, 

informo a promoção de arquivamento do inquérito civil registrado no SIMP 003491-

001/2015 instaurado por meio da Portaria nº 15/2015 de 23/04/2015, a partir das 

irregularidades encontradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-

MT no julgamento das contas anuais de gestão, exercício 2011 (Processo 14.247-

6/2011), do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

Primavera do Leste/MT – IMPREV”. O senhor Ronas também informou aos 

conselheiros que nesta semana encaminhou ao TCE/MT a documentação solicitada para 

instruir o processo nº. 199125/2017 – Tomada de Contas Ordinária. Nada mais havendo 

a ser discutido, finalizou-se a reunião, com assinatura dos senhores conselheiros, senhor 

Diretor e o senhor Gerente Administrativo.  

 

 

 

 

 

 


