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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL E 
ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP 

Ata de reumao Ordinária do Conselho Fiscal e 
Administrativo do IMPRERP, realizada em 25 de junho de 2020, via WhatsApp 
IMPRERP. A reunião teve início às 10:30hs, na qual foram contatados os 
membros dos Conselhos Fiscal e Administrativo e o Superintendente Patrick 
Pavan, o qual informou que desde que assumiu o IMPRERP o patrimônio passou 
de R$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões) para R$ 110.000.000,00 (cento e 
dez milhões), a Sra Jeanete do Conselho Administrativo perguntou se os 
investimentos da nossa carteira eram nacionais, a nossa consultora Simone Lopes 
respondeu que sim que de acordo com a resolução 3922/2010 e suas alterações, 
não e permitido que se faça investimentos diretos no exterior, explanou ainda que 
a maioria dos nossos investimentos são todos em títulos públicos . Acrescentamos 
que nossa carteira, assim como os relatórios de desempenhos dos fundos 
encontram-se disponíveis em nosso site www.imprerp.sp.gov.br 
(investimentos/relatórios de performance) Na sequência a Sra Lúcia pediu 
informações sobre o fundo do cemitério , ela queria saber se podíamos investir 
nele , a consultora explicou que o IMPRERP pode investir neste fundo pois se 
trata de fundo autorizado pelo BACEN e CVM, e que este fundo (BRAZILIAN 
GRA VEY ARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CAREl 1 é um fundo 
imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado. Acrescentamos ainda 
que todos os investimentos feitos em todos os fundos têm como objetivo atingir a 
meta Atuarial estipulada pela Avaliação Atuarial. A senhora Lúcia questionou 
também sobre o número de funcionários, informamos que esta informação pode 
ser obtida em nosso site www.imprerp.sp.gov.br (investimentos/ avaliação 
atuarial) Exemplo na A val i ação Atuarial data base 2018 , encontra-se nas páginas 
04 ,12 e 13). Foi questionado pela senhora Jeanete se o débito da gestão anterior 
havia sido pago, informamos que foi feito Acordo de parcelamento pela atual 
gestão e quem vem sendo pago todo o mês. O Sr. Robson perguntou se o repasse 
do Servidor e o repasse do Patronal vem sendo feito. Respondemos que o Servidor 
vem sendo feito corretamente e que o Patronal PREVIDENCIÁRIO não, mas está 
sendo cobrado todo o mês via oficio, totalizando o valor total de R$ 9.825.683,93 
(nove milhões, oitocentos e vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e três reais e 
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noventa e três centavos, referente ao período de março, abril e maio, julho a 
dezembro de 2019, inclusive 13º, e janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2020 
atualizado até 24/06/2020.0 Sr Robson perguntou também o que seria feito 
referente a dívida, foi respondido que será feito o acordo de parcelamento que é 
legal e previsto na Portaria 402 de 1 O de dezembro de 2008 (MPS). 
A Sra Auricema solicitou esclarecimentos sobre o relatório da Carteira de 
Investimentos a qual foi disponibilizada para leitura no grupo. A Consultora 
explicou que disponibilizou a análise da carteira e as sugestões elaboradas pela 
Credito e Mercado a fim de fazer a realocação de alguns investimentos, buscando 
atingir a Meta Atuarial, tendo em vista o cenário econômico turbulento devido ao 
COVID -19, houve em março de 2020 desvalorização das cotas, mas que não que 
não houve perda financeira. As sugestões de realocação efetuadas pela Credito e 
Mercado constam na página 11 do relatório de análise da carteira publicado no 
grupo dos Conselheiros. Nada mais foi questionado. Eu Graciela Rodrigues, 
Assessora Especial lavrei a presente ata que segue assinada por mim 
_______ , e depois de lida e aprovada será assinada por todos os 
participantes. Ribeirão Pires, 25 de junho de 2020. 

Membros do Conselho Administrativo: 

Sueli de Oliveira 
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Membros do Conselho Fiscal 

Claudio Murilo do Prado 

Filadelfo Rorato Gonçalves 

Sem direito a voto: 

-· Superintendente 


