
ATA Nº 006/2019 

Aos dezenove (19) dias do mês de setembro de 2019, às quatorze horas, reuniram-se, através 

de convocação feita pelo Ofício nº. 609/2019-IMPREV, com a seguinte pauta: Apresentação 

dos relatórios mais recentes dos investimentos e cenário econômico atual; Análise, discussão 

e aprovação da Política Anual de Investimentos para ano de 2020 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 e 

Simone Fajardo Marafon, o senhor Ronas Ataíde Passos – Diretor Executivo (IMPREV), 

senhora Ivanice Novo Bergamasco – Gerente Administrativo e Financeiro (IMPREV) e o 

Economista senhor Francisco Sotero Gardez Neto da Agenda Assessoria. A senhora Mirna 

informou que por motivos pessoais não pode estar presente, assim como também o senhor 

John Elton, não pode estar presente por motivos de trabalho. O senhor Francisco iniciou sua 

apresentação falando sobre a Resolução 4.695/2018 e as novas diretrizes por ela inseridas 

com relação a mercado financeiro e fundos de investimento.  Fez esclarecimentos com relação 

a Portaria SPS nº. 464/2018, definição da taxa atuarial de juros. Seguindo fez apresentação da 

evolução dos fundos até agosto de 2019, respondendo questionamentos colocados pelos 

conselheiros presentes. Como houve alterações no cenário econômico e mundial, inclusive 

com alteração da taxa Selic, o senhor Francisco enviará o projeto para a PAI 2020, após os 

estudos necessários. De acordo com o que ficou definido na Ata nº. 004/2019, o senhor Ronas 

solicitou ao senhor Francisco uma orientação para a diversificação de investimentos no Banco 

Itaú e Sicredi, quais os mais interessantes para possível aplicação. Ficou definido que o 

senhor Francisco nos envie o material de apoio para tomada de decisão e o conselho será 

convocado para deliberação. Nada mais havendo a ser discutido, finalizou-se a reunião com a 

assinatura de todos os presentes.  

 

 


