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Aos dezenove (19) dias do mês de janeiro de 2018, às oito horas, reuniram-se, através 

de convocação pelo Ofício nº. 050/2018-IMPREV, com pauta de reunião de: Posse de 

suplente, Eleição para Presidente do Conselho Deliberativo. 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 (através de áudio conferência, tendo em vista que se 

encontra em férias no Estado de Santa Catarina), Wender Luiz dos Santos, Mirna 

Heckler Braff, Claudio Divino Pereira da Silva e Elizama Marques, juntamente com a 

Gerente Administrativo e Financeiro, senhora Ivanice Novo Bergamasco e o Diretor 

Executivo, senhor Ronas. O senhor Ronas explanou sobre o pedido de exoneração do 

senhor Marcelo de Oliveira Neves, ocorrido no dia 31/12/2017 do Cargo de Gerente 

Administrativo e Financeiro, e o pedido de desligamento do Conselho Deliberativo da 

senhora Ivanice Novo Bergamasco, bem como, de sua nomeação para o Cargo de 

Gerente Administrativo e Financeiro. Com a saída da senhora Ivanice, que atuava como 

presidente do Conselho Deliberativo, abriu-se vaga para a convocação de sua suplente, 

que aqui se faz presente, senhora Elizama Marques, a qual foi dado posse como membro 

do Conselho Deliberativo. Deu-se início a formalização do processo de eleição para o 

cargo de presidente do Conselho. O senhor Wender colocou seu nome a disposição para 

o cargo e o senhor Evanir também candidatou-se ao cargo de presidente.  Os membros 

do Conselho anuíram favoravelmente, à candidatura do senhor Evanir, salientando que 

o senhor Wender retirou sua candidatura, uma vez que sempre tem sido acompanhado o 

critério de que os conselheiros que estão há mais tempo nos Conselhos, atuem como 

presidente. Concluiu-se o processo de eleição, ficando o senhor Evanir eleito como 

Presidente do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a ser discutido, finalizou-se a 

reunião, com assinatura dos senhores conselheiros, salientando que o senhor Evanir 

assinará a presente assim que retornar a Primavera do Leste, senhor Diretor e a senhora 

Gerente Administrativo e Financeiro.  

 


