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Aos quatorze (14) dias do mês de agosto de 2018, às treze horas e trinta minutos, 

reuniram-se, através de convocação pelo Ofício nº. 594/2018-IMPREV, com a pauta de: 

Cenário atual do mercado financeiro (fundos de investimento) com os Economistas da 

Agenda Assessoria, senhores Paulina e Francisco 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, (o senhor Evanir Fockinck informou que já tinha 

consulta médica previamente agendada), 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, os economistas da Agenda Assessoria, senhora Paulina 

Costa Marques Medeiros e senhor Francisco Sotero Gardez Neto, sendo especialmente 

convidados para participar desta reunião os controladores internos da Prefeitura 

Municipal, senhora Paula Andrea Melo da Silva e senhor Leonardo Luiz Artuzi. O 

senhor Ronas fez as apresentações iniciais e passou a palavra ao senhor Francisco, que 

iniciou a apresentação dos resultados da carteira de investimentos do IMPREV. 

Evolução patrimonial desde 2014 até julho/2018. Rentabilidade fechada anual de 2014 

até julho/2018. Apresentação do portfolio de investimentos atual. Explanação sobre 

desenvolvimento dos fundos de investimento. Apresentação da rentabilidade dos 

Benchmarks da carteira de fundos de investimento do IMPREV. O senhor Leonardo 

teve que se retirar devido reunião pré-agendada com o Prefeito Municipal. O senhor 

Francisco continuando a apresentação passou a análise de rentabilidade x meta atuarial, 

sendo que a senhora Paulina esclareceu que qualquer impacto negativo dos fundos de 

investimento apenas reflete a oscilação do mercado, não incidindo em penalidade pelo 

TCE. Apresentação das causas de desvalorização dos títulos públicos entre maio e 

junho: taxa Selic, juros USA, greve dos caminhoneiros, inflação e cenário político. 

Expectativas de vencedores para as próximas eleições presidenciais e o reflexo no 

cenário econômico, projeções segundo pesquisa feita pela XP Investimentos com os 

RPPS do Brasil. Recomendações: diversificar a carteira IMA-B5+, manutenção de 

carteiras e não resgatar fundos que estejam desvalorizados. Análise da proposta 

apresentada pelo Itaú Investimentos e pelas considerações apontadas existem propostas 

mais viáveis, com taxa de administração menores e sem taxa de performance. O senhor 



Wender indagou se será colocado em votação a aplicação nesse fundo e o senhor Ronas 

disse que ainda está em processo de análise de documentos de credenciamento e após 

passar pelo Comitê de Investimentos, será convocada reunião para discutir sobre o 

assunto. O senhor Ronas indagou ao senhor Francisco, qual seria uma opção viável de 

realocação dos recursos hoje aplicados no IMA-B5+ e o senhor Francisco indicou os 

fundos IDKA. O senhor Francisco se colocou a disposição para questionamentos e não 

houveram dúvidas ou questionamentos. O senhor Francisco colocou-se a disposição, 

inclusive por email para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir. Nada mais 

havendo a ser tratado, finalizou-se a reunião. Assinam esta ata, os acima nomeados 

presentes nesta reunião. 


