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Aos oito (08) dias do mês de fevereiro de 2018, às oito horas, reuniram-se, através de 

convocação pelo Ofício nº. 133/2018-IMPREV, com a finalidade de discussão de 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, Mirna Heckler Braff, Cláudio Divino Pereira 

da Silva e Elizama Marques, Wender Luiz dos Santos (ausente por estar em viagem), 

juntamente com a Gerente Administrativo e Financeiro, senhora Ivanice Novo Bergamasco e o 

Diretor Executivo, senhor Ronas Ataíde Passos. O senhor Ronas explanou aos conselheiros 

presentes acerca de como iria funcionar a Junta Médica Pericial única para a Prefeitura e para o 

IMPREV. Colocou as informações que a Presidente da Associação dos Institutos de Previdência 

de MT forneceu, que, em várias cidades do Estado, toda a pericia é feita pelo modelo de Junta 

Médica Municipal. O senhor Evanir colocou a necessidade que tudo seja devidamente 

regulamentado legalmente para que no futuro não haja possibilidade de ações contra o 

IMPREV. O senhor Cláudio colocou a real necessidade de coibir abusos por parte de servidores 

com relação a atestados médicos. O senhor Ronas explicou aos conselheiros a forma que a 

legislação atua no município de Rondonópolis com relação a Junta Médica. Os conselheiros 

consideraram fundamental que, os médicos que atuem nessa Junta Médica Pericial, sejam 

específicos para essa finalidade, com médicos especialistas em perícia e exames admissionais. A 

senhora Elizama fez suas considerações e achou a idéia de implantação desse sistema de grande 

importância. A senhora Mirna diz que concorda com a implantação da Junta Médica desde que 

esteja bem estudada a composição dos médicos e amplamente baseada em legislação municipal. 

O senhor Evanir colocou sua preocupação com a diferença de CNPJ com relação à Prefeitura e 

o IMPREV, em possíveis demandas legais, onde possa onerar o IMPREV, sua preocupação se 

concentra em preservar o patrimônio do IMPREV e que é preciso serem avaliadas possíveis 

situações futuras que possam ocorrer. O senhor Ronas salientou que os médicos são os 

responsáveis por avaliar cada servidor que se apresente para ser periciado. A senhora Mirna 

ainda colocou a necessidade de um pensamento global com relação a um núcleo de saúde no 

município. Nada mais havendo a ser tratado, finalizou-se a reunião, com a assinatura dos 

senhores conselheiros presentes, o senhor Ronas e a senhora Ivanice. 


