
ATA Nº 012/2017 

Aos cinco (05) dias do mês de dezembro de 2017, às oito horas, reuniram-se, através de 

convocação pelo Ofício nº. 1210/2017-IMPREV, com pauta de reunião de: Revisão da 

Política Anual de Investimentos (P.A.I.) 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, Wender Luiz dos Santos, Ivanice Novo Bergamasco, 

Mirna Heckler Braff e Claudio Divino Pereira da Silva, juntamente com o Diretor 

Executivo, senhor Ronas. O senhor Ronas fez apresentação da minuta, aprovada pelo 

Comitê de Investimentos, a revisão da “P.A.I. 2018” para apreciação dos senhores 

conselheiros. Feitos os questionamentos e as explanações, todos os conselheiros 

consideraram APROVADA. A senhora Mirna comentou sobre as palestras que assistiu 

no Congresso de Conselheiros em Brasília e que foi de grande valor de aprendizado. O 

senhor Ronas comentou rapidamente sobre o cenário de investimentos atual. Também 

informou aos conselheiros que recebeu email com a seguinte informação: “Por 

determinação do Excelentíssimo Promotor de Justiça da 35ª Promotoria de Justiça do 

Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, Doutor Célio Joubert Fúrio, 

informo a promoção de arquivamento do inquérito civil registrado no SIMP 003491-

001/2015 instaurado por meio da Portaria nº 15/2015 de 23/04/2015, a partir das 

irregularidades encontradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-

MT no julgamento das contas anuais de gestão, exercício 2011 (Processo 14.247-

6/2011), do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

Primavera do Leste/MT – IMPREV”. O senhor Ronas também informou aos 

conselheiros que nesta semana encaminhou ao TCE/MT a documentação solicitada para 

instruir o processo nº. 199125/2017 – Tomada de Contas Ordinária. Nada mais havendo 

a ser discutido, finalizou-se a reunião, com assinatura dos senhores conselheiros, senhor 

Diretor e o senhor Gerente Administrativo. 


