
BOLETIM INFORMATIVO 

AGOSTO DE 20191 

O mês de julho foi de homenagem aos 

servidores públicos municipais 
aposentados. 

Como ocorreu no ano ano anterior, o IMP 
preparou uma grande festa para 

homenagear aqueles que dedicaram 
seus serviços aos itaunenses: os 

aposentados da Câmara Municipal, do 
SAAE e da Prefeitura. 

Mais de  duzentos convidados se 
reuniram no Espaço Cultural Adelino 

Pereira Quadros onde foram recebidos 
com um mimo—uma caixa de bombons. 

Recebidos um a um,foram 

encaminhados para o interior do Teatro 
Sílvio de Matos, onde o Prefeito Neider 

Moreira exaltou a vida profissional deles 
e os agradeceu pelos serviços prestados 

aos itaunenses enquanto estiveram na 
ativa. 

Após o pronunciamento do Prefeito 
foram agraciados com a apresentação 

musical de Nivaldo Junior e pela esquete 
teatral da Companhia Descarga de 

Teatro, tendo a frente o talentoso Felipe 
Correa, sempre parceiro do IMP. 

Entre o pronunciamentos e as 
apresentações artísticas foram 

sorteados  aproximadamente cento e 

vinte brindes, como liquidificadores, 
faqueiros, sanduicheiras e outros. 

Para encerrar a tarde festiva foi servido 
um café da tarde composto de 

salgadinhos, bolos, refrigerantes e 
sucos. 

O IMP aproveita para agradecer seus 
parceiros que possibilitam a realização 

da tarde festiva sem qualquer gasto do 
Instituto. São eles: Banco do Brasil, 

                                                           
1 Este boletim é uma das condicionantes do Pró-gestão ( 
Ministério da Fazenda/Secretaria de Previdência) 

Constância Investimentos, Banco Itaú ,  
BTG Pactual e FAC. 

REUNIÕES 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

O Comitê de Investimentos se reuniu 

três vezes durante o mês de julho para 

discutir o cenário macroeconômico, 

analisar as propostas de credenciamento 

de instituições financeiras e alocação de 

recursos. 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 

O Conselho Administrativo do IMP 

realizou uma reunião ordinária e duas 

extraordinárias durante o mês de julho. 

Os conselheiros tiveram uma pequena 

formação onde foram apresentadas as 

atribuições e responsabilidades do 

conselheiro. Outros assuntos também 

estiveram em pauta como alocação de 

recursos e discussão sobre a ação 

movida pela Receita Federal sobre 

pagamento de PASEP e aprovação de 

alteração na carteira de investimentos. 

CONSELHO FISCAL 

Também houve reunião  do Conselho 

Fiscal que analisou o balancete e os 

investimentos do IMP. 

 



O IMP EMM JULHO 

Dia 23: os membros do Comitê de 

Investimentos participaram de uma 

audioconferência com o Sr. Alexandre 

Mariante do Banco BTG Patual.  Ele 

discorreu sobre o cenário econômico, 

o desempenho dos fundos financeiros 

do IMP, e as expectativas positivas do 

mercado imobiliário. 

Dia 19: os membros do Conselho 

Administrativos participaram de uma 

audioconferência com representante 

da Instituição Santander Securities  

sobre o BBIF Master Fundo de 

Investimentos. 

Reuniões Realizadas: 

Conselho Fiscal: 01 e 31. 

Comitê de Investimentos: 09, 19 e 23. 

Conselho Administrativo: 11, 19 e 24. 

Junta de Recursos:  16. 

Reunião da equipe da equipe interna do 

IMP: dia 11. 

 

ATENÇÃO: você  pode consultar todos os 

assuntos discutidos e deliberados 

pelos órgãos colegiados do  IMP 

acessando o site 

www.imp.mg.gov.br/colegiados, 

onde são disponibilizadas as atas. 

 

 

 

 

PARABÉNS AOS APOSENTADOS DO 

MÊS: 

 Maria Francisca Ferreira dos 

Santos 

 Raimundo José Borges 

 Ivone Maria Santana Santos 

 Rosamira Gomes da Silva 

 Luciene Alves Pereira Souza 

 Mônica Augusta Vasconcelos 

 

FINANÇAS 

Ativo Financeiro do IMP:  

 R$ 156.816.120,29  (saiba mais 

consultando a ata do Conselho Fiscal  

no site do IMP) 

 

 

 

 

  

 

  

 


