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Aos cinco (05) dias do mês de abril de 2018, às 08 horas, reuniram-se na sala de 
reuniões do IMPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de 
Primavera do Leste, sito à Avenida Primavera nº379, bairro Primavera II, Primavera 
do Leste, os membros do Comitê de Investimentos do IMPREV, os senhores (as) 
Ronas Ataíde Passos - Diretor Executivo, Evanir Fockinck - Presidente do Conselho 
Deliberativo e Ivanice Novo Bergamasco - Gerente Administrativo e Financeiro, 
conforme disposto no Artigo 77 da Lei Municipal n°1662 de 13 de dezembro de 
2016. Tendo em vista a saída do senhor Marcelo de Oliveira Neves, iniciou-se a 
reunião com votação para eleição do Presidente do Comitê de Investimentos, foi 
eleito por unanimidade a Presidente do Comitê de Investimentos do IMPREV a 
Senhora Ivanice Novo Bergamasco. Colocou-se em discussão as sugestões 
apresentadas pela Assessoria Econômica da Agenda da necessidade de 
diversificação da carteira de investimentos, para alcance da meta atuarial prevista 
para o exercício de 2018. O senhor Ronas informou que foi realizado resgate 
compulsório de parte do valor investido no Fundo BRA1 e este valor está disponível 
para diversificação de carteira. A sugestão apresentada de diversificação da carteira 
é de aplicação no fundo da Caixa Econômica (Fundo de Investimento em Ações 
Caixa Ibovespa) ou no Banco SICREDI (SICREDI FI Ações Ibovespa). Os membros 
deste Comitê optaram por indicar pela Caixa Econômica, por oferecer uma menor 
taxa de administração. Ficou aprovada a sugestão de diversificação da carteira de 
investimentos, respeitando os limites estabelecidos na Resolução CMN 
n°3922/2010, e será encaminhado ao Conselho Deliberativo para análise e 
aprovação. Lida e achada conforme vai a presente ata assinada pelos membros 
presentes do Comitê de Investimentos. 
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