
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. 

 


