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Aos vinte e sete (27) dias do mês de julho de 2017, às oito horas, reuniram-se, através 

de convocação pelo Ofício nº. 726/2017-IMPREV, com pauta de reunião de discussão 

do Programa AMM-PREVI 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 

integrantes do Conselho Deliberativo os senhores, Evanir Fockinck, Wender Luiz dos 

Santos, Ivanice Novo Bergamasco, Mirna Heckler Braff e Claudio Divino Pereira da 

Silva, juntamente com o Diretor Executivo, senhor Ronas e o Gerente Administrativo e 

Financeiro, senhor Marcelo. O senhor Ronas esclareceu aos presentes, à titulo de 

informação aos conselheiros que ainda não estivessem cientes do funcionamento atual 

do contrato efetivado através da AMM-PREVI, referente a prestação de serviços da 

empresa Agenda Assessoria. Esclareceu, ainda que o Programa AMM-PREVI, em vigor 

atualmente, encerra-se este ano, apesar de o contrato do IMPREV com a Agenda 

encerrar-se no próximo ano. Colocou em discussão dos senhores conselheiros a 

proposta apresentada pelo Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes 

Próprios de Previdência Social dos Municípios Mato-grossenses – CONSPREV. O 

consórcio contempla os mesmos serviços prestados atualmente pelo AMM-PREVI no 

contrato atual. Os conselheiros solicitaram que fosse apresentado um impacto financeiro 

referente a essa migração, o qual, o senhor Ronas, apresentou uma análise de valores do 

que é pago atualmente e os valores caso os reajustes fossem com o índice do IGP-M, 

conforme proposta do consórcio. Apresentação, abaixo, do quadro comparativo de 

valores.  

ANO 
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PROJEÇÃO 

IGP-M 

2013 R$ 48.452.184,38   5,52  R$ 515.448,72 R$ 42.954,06 R$ 42.954,06 

2014 R$ 54.652.276,19 12,80 2,66 R$ 581.426,21 R$ 48.452,18 R$ 45.325,12 

2015 R$ 65.125.603,99 19,16 10,54 R$ 655.827,31 R$ 54.652,28 R$ 46.530,77 

2016 R$ 84.906.288,95 30,37 7,19 R$ 781.507,25 R$ 65.125,60 R$ 51.435,12 

2017 -- -- -- R$ 1.018.875,47 R$ 84.906,29 R$ 55.133,30 

Obs.: O IGP-M acumulado no período de janeiro à junho/2017 é de (-1,96)%. 

Após discussão frente a apresentação dos valores e verificado que o IMPREV só tem a 

se beneficiar em uma possível adesão a esse Consórcio (CONSPREV), os conselheiros 

opinaram favoravelmente a essa adesão, seguindo os trâmites legais, com anuência do 

Executivo e Legislativo Municipais. Nada mais havendo a ser discutido, finalizou-se a 

reunião, com assinatura dos senhores conselheiros, senhor Diretor e senhor Gerente. 


