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Aos cinco (05) dias do mês de abril de 2018, às treze horas, reuniram-se, 
através de convocação pelo Ofício nº. 282/2018-IMPREV, com a finalidade de 
discussão sobre 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, Mirna Heckler Braff, Cláudio 
Divino Pereira da Silva, Elizama Marques e Wender Luiz dos Santos, 
juntamente com a Gerente Administrativo e Financeiro, senhora Ivanice Novo 
Bergamasco e o Diretor Executivo, senhor Ronas Ataíde Passos. O senhor 
Ronas iniciou fazendo uma explanação aos senhores conselheiros acerca das 
sugestões apresentadas pela Assessoria Econômica da Agenda e analisada 
pelo Comitê de Investimentos, com incidência na necessidade de diversificação 
da carteira de investimentos, para alcance da meta atuarial prevista para o 
exercício de 2018, a sugestão é para ser feita aplicação em Fundo de 
Investimento em Ações. A Assessoria ainda ressaltou que essas são apenas 
sugestões para melhor rendimento da carteira de investimentos e orientações 
para que seja evitado um possível desenquadramento dos fundos. O senhor 
Ronas esclareceu que tendo em vista o resgate de parte do valor investido no 
Fundo BRA1, já se pode iniciar esse processo de diversificação de carteira. 
Após questionamentos por parte dos senhores conselheiros, para um melhor 
entendimento da proposta, colocou-se três pontos primordiais a serem 
abordados. Primeiro, se os senhores conselheiros aprovam a sugestão 
apresentada pela Assessoria Econômica da Agenda e pelo Comitê de 
Investimentos, os conselheiros aprovaram a sugestão de diversificação de 
carteira. Segundo, se a opção será de aplicação no fundo na Caixa Econômica 
(Fundo de Investimento em Ações Caixa Ibovespa) ou no Banco SICREDI 
(SICREDI FI Ações Ibovespa), todos os conselheiros optaram pela Caixa 
Econômica, por oferecer uma menor taxa de administração. Terceiro ponto a 
ser discutido, qual o valor será aplicado, sendo que na opinião do Comitê de 
Investimentos, seria de aplicar o que hoje tem disponível na conta do IMPREV 
(valor de R$ 1.600.000,00 – resgate do Fundo BRA1) e posteriormente os 
valores que, mensalmente, ficarão disponíveis para aplicação, frente aos 
repasses da Prefeitura e Câmara. Os senhores conselheiros aprovam essa 
dinâmica de aplicação. Passou-se a discutir sobre impetrar ação de protesto 
aos ex-gestores do IMPREV, senhores Valmir e Bruno. Todos apoiaram essa 
decisão. O senhor Ronas informou aos conselheiros que foi disponibilizado 
pelo CONSPREV uma vaga para curso preparatório de certificação do 
CGRPPS e a senhora Mirna se declarou interessada, ficando o senhor Ronas 
responsável para tentar mais uma vaga, pois o senhor Wender também se 
colocou como interessado em participar desse curso. Nada mais havendo a ser 
discutido, finalizou-se a reunião.  
 


