
ATA Nº 004/2019 

Aos três (03) dias do mês de junho de 2019, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se, 

através de convocação feita pelo Ofício nº. 299/2019-IMPREV, com a pauta de: Licitação dos 

serviços para operacionalização do passivo previdenciário, CONSPREV, Relatório da 

Avaliação Atuarial 2019, Diversificação dos Investimentos e Assuntos diversos. Estiveram 

presentes na sala de reuniões do IMPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais 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 e Mirna Heckler Braff, bem como o senhor Ronas Ataíde Passos, Diretor Executivo e a 

senhora Ivanice Novo Bergamasco, Gerente Administrativo e Financeiro (IMPREV). O 

senhor Ronas iniciou a reunião esclarecendo aos senhores conselheiros as dificuldades de dar 

andamento ao processo de licitação dos serviços de operacionalização do passivo 

previdenciário, tendo em vista não estar conseguindo suprir todos os requisitos necessários 

para abertura do certame licitatório. Foi explanado aos conselheiros a formação e 

funcionamento do CONSPREV – Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes 

Próprios de Previdência Social dos Municípios Matogrossenses e foi apresentada ao conselho 

a Ata nº 009/2017 de reunião do Conselho Deliberativo realizada em 27 de julho de 2017, 

onde os conselheiros da época opinaram favoravelmente à adesão ao consórcio 

(CONSPREV). Dirimidas todas as dúvidas que os conselheiros colocaram com relação ao 

assunto e tendo em vista toda a dificuldade de levar a efetiva abertura de certame licitatório 

para a contratação dos serviços, o senhor Ronas colocou em votação a adesão ao consórcio e 

os conselheiros presentes aprovaram a adesão. Ficando assim, o senhor Ronas autorizado a 

encaminhar ao Executivo o pedido de elaboração do projeto de lei de adesão ao referido 

consórcio para posteriormente ser apreciado pelo Legislativo Municipal. Foi apresentado 

relatório técnico sobre os resultados da avaliação atuarial/2019 e esclarecidos os 

questionamentos. Colocou-se em discussão a diversificação dos investimentos de acordo com 

as sugestões apresentadas pela assessoria econômica (Senhor Francisco). Ficou decidido que 

deverá ser feito resgate dos fundos: Caixa Econômica Federal IRF-M1 e FI BRASIL DI e 

aplicar nos fundos: IMA-B5+, IRF-M1+, IMA-B, IMA-B5, IDKA IPCA 2A e IBOVESPA 

todos do mesmo Banco. Resgate do fundo BB IRF-M1, com aplicação nos fundos IMA-B, 

IMA-B5, IRF-M e IBrX, todos no mesmo Banco, respeitando os limites vigentes na 

legislação em vigor e a P.A.I. 2019. Colocou-se também o estudo para que, haja 

diversificação de investimentos em carteiras nos bancos Itaú e Sicredi e que será convocada 

reunião para apresentar as sugestões de investimentos e tomada de decisão. Nada mais 

havendo a ser discutido, finalizou-se a reunião com a assinatura de todos os presentes.  

 

 


