
  

 

ATA Nº 009/2018 

Aos dezoito (18) dias do mês de dezembro de 2018, às quatorze horas, reuniram-se, 

através de convocação pelo Ofício nº. 858/2018-IMPREV, com a pauta de: discussão 

sobre formulação de contrato emergencial, Resolução CMN 4.695/18 que altera a 

Resolução 3.922/10 e assuntos diversos. 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, 

Mirna Heckler Braff, Cláudio Divino Pereira da Silva 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 

esclareceu aos conselheiros presentes sobre a decisão da medida cautelar pelo TCE em 

face do CONSPREV - Consórcio Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de 

Previdência Social dos Municípios Mato-Grossenses e a necessidade de ser feita uma 

contratação emergencial pelo prazo de cento e oitenta dias, com a previsão de se iniciar 

em dois janeiro os procedimentos de abertura de processo licitatório para contratação 

dos serviços, tendo em vista o encerramento do contrato do AMM-PREVI em trinta e 

um de dezembro de 2018. Os conselheiros presentes foram favoráveis a elaboração do 

contrato emergencial, até por conta da necessidade que não haja interrupção dos 

serviços desenvolvidos pelo Instituto. Ficou acordado que em janeiro os conselheiros se 

reunirão para discutir os próximos passos a serem dados para contratação dos serviços. 

O senhor Ronas informou aos conselheiros sobre as mudanças ocorridas na Resolução 

3.922/10 através da Resolução CMN 4.695 de 27 de novembro de 2018. Colocou 

também em discussão aos senhores conselheiros a contratação de empresa para o 

desenvolvimento do site do IMPREV e o senhor Ronas apresentou as propostas que já 

recebeu. Foi aprovada a contratação, pois é necessário priorizar a transparência e 

colocar algumas opções a disposição de servidores, órgãos de fiscalização e controle e 

da população em geral. Nada mais havendo a ser tratado, finalizou-se a reunião. 

Assinam esta ata, os acima nomeados presentes nesta reunião. 

 


