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Aos vinte e dois (22) dias do mês de abril de 2019, às oito horas, reuniram-se, através de 

convocação feita pelo Ofício nº. 224/2019-IMPREV, com a finalidade de dar posse aos 

conselheiros nomeados para os conselhos Deliberativo e Fiscal, mandato 2019/2020 e eleição 

do Presidente do Conselho Deliberativo. 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, Ademir de Oliveira 

Reis, Adriano Voigt, John Elton Elias Vieira, Mirna Heckler Braff, Sandra Jacob do Carmo, 

membros do Conselho Deliberativo, Fábio José de Oliveira, José Luiz dos Santos, membros 

do Conselho Fiscal, Ivanice Novo Bergamasco, Gerente Administrativo e Financeiro e Ronas 

Ataíde Passos, Diretor Executivo. O senhor Israel Nascimento de Oliveira informou através 

de ligação telefônica que devido a compromisso de trabalho inadiável, não pode comparecer. 

O senhor Ronas deu boas vindas aos conselheiros, declarou-os empossados e fez uma breve 

explanação da importância da contribuição de cada um para o IMPREV. Esclareceu sobre o 

funcionamento atual da Assessoria da Agenda para o IMPREV e os trabalhos que estão sendo 

desenvolvidos para processo licitatório para, em futuro breve, contratação dos trabalhos de 

assessoria de acordo com legislação vigente. Apresentou o relatório de investimentos 

atualizado do mês de março para conhecimento dos senhores conselheiros, fazendo uma breve 

explanação sobre cada investimento. Passou-se a eleição para o Presidente do Conselho 

Deliberativo. O senhor Adriano colocou sua opinião de que para a presidência do conselho 

deliberativo seria interessante um membro que já atua há mais tempo, como a senhora Mirna. 

A senhora Mirna coloca sua indicação para candidatura do senhor John Elton. A senhora 

Sandra diz não ter interesse em se candidatar a presidência por conta de várias demandas 

pessoais e de trabalho que exigem sua presença. O senhor John Elton aceitou a indicação e 

colocou seu nome a disposição para a presidência. O senhor Ademir também acatou a 

indicação. Todos os conselheiros acataram por unanimidade o nome do senhor John Elton 

Elias Vieira para o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo. O senhor Ronas já adiantou 

que na próxima semana os conselheiros serão convocados para uma reunião com a finalidade 

de reavaliação da Politica Anual de Investimentos com a presença da Assessoria Econômica 

da Agenda. Nada mais havendo a ser discutido, finalizou-se a reunião com a assinatura de 

todos os presentes.  


