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MARÇO DE 20201 

REUNIÕES 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

O Comitê de Investimentos se reuniu no 

primeiro trimestre de 2020 nos dias 

07/01, 28/01, 11/02, 28/02, 05/03 e 

24/03. Dentre os principais assuntos 

discutidos estão o cenário econômico e 
sugestão da alteração da carteira de 

investimentos. O comi~te recebeu a 

visita de representantes da DAP 

investimentos, do Banco Itaú e do banco 

BTG.     

CONSELHO ADMINISTRATIVO 

O Conselho Administrativo do IMP se 

reuniu no primeiro trimestre de 2020 nos 

dias 08/01, 12/02 e 11/03. Nas reuniões 

foi deliberado sobre a alteração na 

carteira e discutido sobre a alteração da 

Lei Municipal 4.175 visando adequação à 
EC 103/2019. 

CONSELHO FISCAL 

As reuniões do Conselho Fiscal 

ocorreram nos dias 13/02 e 21/02 na 

qual foram analisados o balancetes e os 

investimentos do IMP. 

 

 

 

 

 

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

SERVIDORES DO IMP E DA 

PREFEITURA MUNICIPAL 
PARTICIPARAM DE SEMINÁRIOS 

SOBRE A REFORMA 

Os servidores do IMP, Heli de Souza 

Maia, Helton José Tavares da Cunha e 

o servidor da Prefeitura Municipal, 

Alexandre Nogueira Falcão, 

participaram do seminário da 

Reforma da Reforma da Previdência 

organizado pela Frente Nacional dos 

Prefeitos no dia 29/01/2020 na 

cidade de Brasília. 

As servidoras do IMP Kelly Cristina 
Mendes, Izabela Stefânia Andrade 

Fonseca e a segurada Elaine Marra de 

Sousa Boaventura, representando o 

conselho Administrativo, 

participaram do Seminário sobre a 

Reforma da Previdência realizado 

pela empresa Libertas e Associados 

Consultoria. O seminário teve 3 

temas principais: Previdência 

Complementar, Atuária e Reforma da 

previdência.  

 

 

 



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 todas as 

atas. 

 

 

 

 

 

PARABÉNS AOS APOSENTADOS DO  
PRIMEIRO TRIMESTE: 
 
ÂNGELA APARECIDA DA SILVA 

ANTÔNIO EUSTÁQUIO DE MORAIS 

EDNA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA 

JURAMI LACERDA DA SILVA 

MARIA APARECIDA DA FONSECA CAMPOS 

MARIA APARECIDA RAMOS MORAIS 

MARIA GORETE GUIMARAES SILVA 

MEIDA MOREIRA PINHEIRO 

PATRICIA MENDES FREITAS N. DE OLIVEIRA 

ROBERTO FERREIRA CARVALHO 

SILVIA APARECIDA CARVALHO RIOS 

TARCÍSIO BENÍCIO DA SILVA 

 

 

Mulher é grandeza. É distinção. Mulher é 

ímpar. É sedução. Ser mulher é fazer 

parte de uma história de luta e de 

conquista, uma história rica em 
personagens que gritam a verdade do 

íntimo de cada um de nós. Não há 

mulher maior do que qualquer uma, 

tal como não existe algum ser maior 

que qualquer mulher. Se há justiça no 

mundo, ela se deve a todas as 

mulheres que do nada construíram o 

tudo. 

O coração das mulheres é diferente de 

qualquer outro que habita no interior 

de todos os seres. E é por isso que 

hoje conhecemos a parte positiva do 
mundo, tal como ele é. Em relação à 

parte negativa, ela está ainda em 

construção, mas podemos ter certeza 

de uma coisa: o mundo vai ficar ainda 

melhor. Porque as mulheres são a 

janela para a bondade. Elas são 

palavra. Elas são canção. 

(Autor desconhecido) 

 

  

 

  


