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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - 
IMPRERP 

Aos doze dias de mês de  mat-go  de 2020, às 15:00 horas, nas dependências do 

IMPRERP, se reuniram os membros deste Comitê de Investimentos os 

membros Rosely Catanho Lopes  Sanchez  (titular), Carlos Henrique Rebelo 

Magalhães (titular) e Graciela Rodrigues (suplente). Dado inicio a reunido foi 

discutido sobre a liquidação e resgate do FUNDO UM  INVEST  IMA-B 5 RENDA 

FIXA, valor de R$ 5.458.883,15 cujo valor fora depositado no Banco Caixa 

Econômica Federal e aplicado em Fundo de Investimentos com  Benchmark  

CDI haja vista a proteção da carteira de Investimentos em decorrência da forte 

desvalorização econômica mundial, devido principalmente à propagação do  

virus  denominado Covid19. Segundo orientação da nossa Consultoria Crédito 

e Mercado, não é o momento de arriscar novos investimentos. Que precisamos 

ter cautela para que possamos avaliar melhor o mercado financeiro tendo em 

vista a crise mundial que estamos passando. Ato continuo foi discutida a 

performance da carteira de investimentos do IMPRERP do mês de fevereiro de 

2020. Que conforme já citado nos meses anteriores, o Fundo FIDC AR CAPITAL 

sofre desenquadramento passivo segundo a nossa Consultoria Credito e 

Mercado onde discorre, "não há que se falar em desenquadramento do fundo, 

uma vez que a aplicação se deu sob os requisitos da Resolução CMN n° 

3.922/2010, que permitia a concentração de até 15% do patrimônio liquido do 

fundo e, em sendo fundo ilíquido, inexistem medidas a serem tomadas para o 

enquadramento no curto prazo, se enquadrando no critério da exceção do 

artigo 21 § 1°" da Resolução CMN n° 3.922/2010 e alterações. Após os 

esclarecimentos sobre os gráficos de desempenho fornecidos pela assessoria, 

apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos, os Conselheiros deste 
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Comitê aprovaram por unanimidade de votos o desempenho dos investimentos 

dos Fundos. Nada mais havendo deu-se por encerrada a presente reunião as 

16:00 hs, e, eu Graciela Rodrigues, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada 

por todos, e segue devidamente assinada pelos participantes. Todas as 

discussões foram aprovadas com unanimidade por todos os membros 

presentes. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a presente após 

lida e aprovada, segue assinada por mim 	 e pelos Conselheiros 

deste Comitê de Investimentos. Eu Graciela Rodrigues lavrei a presente ata.  

Ribeirao  Pires, 12 de março de 2020. 

Graciela R d igues 
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