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Aos vinte e sete (27) dias do mês de maio de 2021, às oito horas, reuniram-se com a 

finalidade de posse e eleição do (a) Presidente do Conselho Deliberativo. Estiveram presentes 

à reunião no IMPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Primavera 

do Leste, sito à Avenida Primavera nº 379, Primavera II, Primavera do Leste, senhores (as), 

Adriano Voigt, Cynara Gonçalves Santos, Fábio José de Oliveira, Ivanice Novo Bergamasco, 

Sinara Mendes Guimarães, bem como o senhor Advanilson Rosa Sampaio, Diretor Executivo 

e o senhor Ronas Ataíde Passos, Gerente Administrativo e Financeiro. O senhor Advanilson, 

dando início à reunião fez os esclarecimentos pertinentes ao questionamento que as 

conselheiras indicadas pelo Sindicato levantou junto ao IMPREV, quando de suas nomeações 

e que após parecer da Assessoria Jurídica, o IMPREV se encontrava amparado legalmente 

para início dos trabalhos do Conselho Deliberativo. Prosseguindo, fez uma breve apresentação 

de todos os conselheiros e gestores presentes, passando a palavra a cada um pessoalmente 

para que fizesse sua apresentação. As conselheiras Sinara e Cynara apresentaram suas dúvidas 

com relação ao desempenho de suas funções no conselho e quais assuntos seriam abrangidos, 

pois integram o conselho pela primeira vez. Todos os questionamentos foram esclarecidos 

pelo senhor Advanilson e senhor Ronas. Passou-se então, a primeira deliberação da pauta da 

reunião, qual seja, a eleição para Presidente do Conselho Deliberativo, pelo período de um 

ano. O senhor Adriano pediu a palavra e fez considerações deixando seu posicionamento 

favorável ao nome da senhora Ivanice para a presidência do Conselho Deliberativo. O senhor 

Fábio José apoiou as palavras do senhor Adriano e declarou sua indicação para a senhora 

Ivanice. A senhora Ivanice colocou seu nome à disposição para assumir esse mandato. As 

senhoras Cynara e Sinara declararam que, por ainda não terem conhecimento suficiente das 

atribuições dos conselheiros e pelas palavras de crédito atribuídas a senhora Ivanice, estariam 

de acordo também. Ficando assim a senhora Ivanice Novo Bergamasco eleita Presidente do 

Conselho Deliberativo por unanimidade para o mandato de um ano. O senhor Advanilson 

informou que irá encaminhar cópia da ATA ao Executivo Municipal para que seja feita a 

Portaria de posse da senhora Ivanice, conforme dispõe o § 4º do Artigo 72 da Lei Municipal 

Nº 1.662 de 13 de dezembro de 2016. Foi sugerido aos senhores Conselheiros um calendário 

de reuniões para o exercício de 2021 nos dias 22 de julho, 07 de outubro e 25 de novembro, e 

quando necessário será feita uma convocação extraordinária e, se preciso, poderá ser feita de 

modo remoto. Todos aceitaram as datas previstas no calendário de reuniões. O senhor Ronas 

entregou aos conselheiros presentes o Portfólio de Investimentos do mês de abril de 2021, 

detalhando a evolução das aplicações do IMPREV e informou que o patrimônio do instituto 

está aplicado em fundos dos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú e 

Sicredi, e que ficaram só três fundos de investimento que não são de bancos conhecidos mas 

que já estão em processo de desinvestimento, são eles: BRA 1 FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO e CORAL FIDC MULTISETORIAL (este em Recuperação Judicial). Foram 

feitos questionamentos e todos esclarecidos pelo senhor Ronas, inclusive esclarecendo às 

senhoras Sinara e Cynara os acontecimentos ainda ocorridos na gestão do senhor Bruno 

Garcia, que surtiram a abertura de processos junto ao TCE/MT e junto ao Judiciário. Assim, 

dando encerramento à reunião, o senhor Advanilson agradeceu a presença de todos. Nada 

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

presentes. 


