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Aos vinte e um (21) dias do mês de junho de 2019, às dezesseis horas, reuniram-se, através de 

convocação feita pelo Ofício nº. 542/2019-IMPREV, com a pauta de: Posse de nova 

Conselheira; apresentação dos relatórios mais recentes dos investimentos; revisão da Política 

Anual de Investimentos 2019 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 (Presidente do Conselho), 

Mirna Heckler Braff e Simone Fajardo Marafon, 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 a renúncia da titular ao Conselho indicada pela Câmara Municipal, bem como de 

sua suplente e apresentou a nova indicada, senhora Simone, que agora integra este Conselho 

Deliberativo, dando posse à mesma. Todos deram boas vindas. O senhor Ronas comentou aos 

presentes que esteve em companhia do senhor John Elton em São Paulo para participar de 

uma assembleia que o Fundo Áquila emitiu convocação, porém não resultou em deliberação 

da pauta apresentada. O senhor John comentou ainda, que nessa oportunidade ele e o senhor 

Ronas estiveram em visita a gestora dos fundos MaxPrev e Coral e que houve uma 

sinalização positiva, por parte deles, com relação a possibilidade de liquidação do fundo 

MaxPrev e que o fundo Coral ainda continua com trâmite travado no judiciário a dois anos. O 

senhor Ronas apresentou aos conselheiros o relatório de Julho do cenário de investimentos e a 

evolução dos fundos. Colocou aos senhores conselheiros que o fundo BRA1 teve uma 

desvalorização no mês de julho de suas cotas, em mais de quarenta e quatro por cento, 

causando queda significativa no nosso alcance da meta atuarial, que estava anteriormente 

acima do estipulado anual. O senhor John indicou que seja feita uma consulta formal a 

administradora e gestora do fundo BRA1, com a colaboração da Assessoria Econômica da 

Agenda, com o intuito de identificar o ocorrido de forma clara, inclusive para dirimir 

quaisquer questionamentos que possam ocorrer. Passou-se ao próximo assunto em discussão 

que é a Revisão da Política Anual de Investimentos 2019. O senhor Ronas esclareceu que 

houve um equivoco na hora de imprimir o documento, tendo saído com incorreções. Assim, 

apresentou aos senhores conselheiros novamente a revisão da Politica Anual de Investimentos 

2019, e os senhores conselheiros aprovaram por unanimidade. O senhor John fez uma 

solicitação de que seja feita uma reavaliação dos servidores aposentados por invalidez pelo 

IMPREV, com a finalidade de verificar se houveram cessações de incapacidade, indicando, se 

assim for, que o servidor retorne ao serviço público. O senhor Ronas citou o artigo 12, § 7º, 

da Lei Municipal 1.662/2016, que já determina essa possibilidade e os demais conselheiros 

acataram a sugestão. A senhora Ivanice comentou aos senhores conselheiros com relação às 

novas normas que estão sendo editadas com a Lei nº. 13.846/2019, onde determina que após 

estabelecimento de norma disciplinadora pela Secretaria de Previdência, todos os membros 

dos Conselhos deverão ter certificação reconhecida pela Secretaria de Previdência para 

gestores de RPPS, dentre outros requisitos. Nada mais havendo a ser discutido, finalizou-se a 

reunião com a assinatura de todos os presentes.  

 

 


