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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 
DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES 

-IMPRERP 

Ata de reunião Ordinária do Conselho Administrativo do 
IMPRERP, realizada em 23 de março de 2020, na sede do IMPRERP. A reunião 
teve início às 10:30 hs, na qual foram contatados os membros do Conselho 
Administrativo Jeanete Patricia Carazzo, Auricema Rerato Gonçalves, Sueli de 
Oliveira e Maria Ferreira F. S. Silva,o Superintendente Patrick Pavan, a Diretora 
Executiva Rosely Catanbo Lopes Sanchez e a Analista Contábil Renata Aparecida 
Candido da Silva. Por orientação da nossa Consultora de Investimentos Simone 
Lopes o Presidente Patrick Pavan esclareceu que foi feita a liquidação e o resgate 
ao do FUNDO UM INVEST IMA-B 5 RENDA FIXA no valor de R$ 
5.458.883,15, e efetuado a aplicação no Banco Caixa Econômica Federal em 
Fundo de Investimentos com Benchmark CDI, haja vista a proteção da Carteira de 
Investimentos, e em decorrência da f01ie desvalorização econômica mundial 
devido principalmente à propagação do Covidl 9. Prosseguindo, conforme ainda 
orientação da Consultora, o Superintendente informou que não é momento de 
arriscar novos investimentos, sendo necessário muita cautela para que possa ser 
melhor avaliado o mercado financeiro, por conta da crise mundial que estamos 
passando. Os membros também foram informados sobre a performance da 
Caiieira de Investimentos do IMPRERP fechamento do ano de 2019, e dos meses 
de janeiro e fevereiro do presente ano. Com a palavra a Diretora Executiva Rosely 
Catanho Lopes Sanchez cientificou os membros do Conselho sobre a dívida 
Patronal Previdenciária do Ente Municipal dos meses de março, abril e maio, julho 
a dezembro de 2019, inclusive 13º, e janeiro e fevereiro de 2020, no valor total de 
R$9 .32 l.52 l ,8 l , atualizado até 12/03/2020, e que a dívida que está sendo cobrada 
através de oficio mensal. Ato contínuo deu ciência sobre a taxa administrativa no 
valor de R$ l .902.841 ,90, destinada ao pagamento das despesas administrativas do 
IMPRERP para o exercício de 2020. Falou ainda sobre a importância dos 
conselheiros realizarem o exame para certificação. A Analista Contábil Renata 
Aparecida Cândido da Silva discorreu sobre as demonstrações contábeis de 2019, 
e sobre o balancete de despesas e receita do referido exercício. Por fim, foi 
perguntado aos membros do Conselho sobre eventuais esclarecimentos de 
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dúvidas, e informaram não haver dúvidas quanto as explanações. Nada mais a 
tratar o Presidente encerrou a reunião. Eu Graciela Rodri ues, Assessora Especial 
lavrei a presente ata que segue assinada por mim · , e depois de 
lida e aprovada será assinada por todos os pa1ticipant . Ribeirão Pires, 23 de 
março de 2020. 
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