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Aos cinco (05) dias do mês de abril de 2021, às treze horas, reuniram-se através da 

plataforma do google no link: https://meet.google.com/ory-sjhi-dif , tendo como pauta 

de reunião: Apresentação do relatório de gestão; Apresentação dos relatórios dos 

investimentos e Assuntos diversos. Esteve presente na reunião de forma virtual a 

senhora Mirna Heckler Braff, o senhor Adriano Voigt e a senhora Simone Fajardo 

Marafon, bem como o senhor Advanilson Rosa Sampaio, Diretor Executivo e o senhor 

Ronas Ataíde Passos, Gerente Administrativo e Financeiro. O senhor Ademir de 

Oliveira Reis justificou a sua ausência devido estar em tratamento médico devido ter 

contraído o vírus Covid-19 e o senhor John Elton Elias Vieira (Presidente do Conselho) 

também justificou a ausência “Por motivos de saúde na família estou impossibilitado de 

participar!”. O senhor Advanilson abriu a reunião, agradeceu a presença dos presentes 

e passou a palavra ao senhor Ronas que apresentou um resumo das principais ações 

realizadas como Diretor Executivo do IMPREV exercida no período de janeiro de 2013 

a dezembro de 2020, bem como a evolução dos dados do patrimônio, benefícios 

temporários, aposentadorias e pensões, e também apresentou o relatório de 

investimentos do ano de 2020. O conselheiro Adriano fez algumas perguntas sobre 

quais fundos que deu ou deram problema que ainda permaneciam na carteira e como 

estava o andamento para o desinvestimento dos mesmos. Foi respondido que foi 

aprovado em assembleia de cotistas um plano de liquidação do fundo BRA1 e que o 

saldo do mesmo vem sendo amortizado na medida em que entra dinheiro na conta do 

fundo, quanto ao fundo Coral ainda está aguardando decisão da justiça, pois a empresa 

que tomou os créditos do fundo está em recuperação judicial, e quanto ao fundo Aquilla 

FII vem sendo discutido em assembleias de cotistas um plano de liquidação do mesmo. 

O senhor Ronas agradeceu a todos do conselho pela parceria realizada durante todo este 

tempo que esteve a frente da gestão do instituto e um agradecimento especial a senhora 

Mirna que está encerrando o seu segundo mandato e não poderá ser reconduzida, bem 

como o senhor Advanilson também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo 

a ser tratado, encerrou-se a reunião. Assinam esta ata, os acima nomeados presentes.  
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