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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. 


