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Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dezenove horas e 
quinze minutos, realizou-se reunião na Sala do IMPRES, com a presença da 
Diretoria Executiva, quais sejam: Diretora Presidente (Ivone Zanatta); Contadora 
(Fernanda Braga), Secretária (Daniela Aparecida Mattos), Servidora (Emanuelle 
Biolchi) e Diretor de Previdência e Atuária (Tiago Dupont Giumbelli), registra-se 
a ausência do Diretor Financeiro que tinha compromisso agendado para a 
mesma data, com a pauta e deliberações conforme segue. A Diretora Presidente 
deu abertura à reunião cumprimentando os presentes, repassando algumas 
informações sobre os trabalhos que foram realizados no último mês. A seguir 
iniciou-se as deliberações da pauta: Ata da reunião anterior: a ata número 08 
foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Aplicações Financeiras: A 
Contadora informou que para o mês de outubro a meta de rendimentos era de 
1,38% e que a carteira do IMPRES atingiu - 0,28%, portanto abaixo da meta. O 
acumulado no ano em rendimentos da carteira atingiu 0,53%, sendo que a meta 
é de 8,07%. O saldo total aplicado em 30/10/2020 é de R$ 104.055.291,59. 
Balancetes: A Contadora informou que as receitas acumuladas até o mês de 
outubro foram de R$ 22.092.339,69 e as despesas representaram R$ 
12.684.464,53. Ressaltou ainda, que as despesas de administração acumuladas 
foram de R$ 200.065,52 e com PASEP de R$ 205.323,56. Registramos que em 
vista da alteração da alíquota de contribuição, no mês de outubro, o IMPRES 
teve um acréscimo de arrecadação de R$ 101.110,36, em comparação ao mês 
anterior, referente aos servidores ativos. Já com relação a contribuição dos 
inativos o aumento de arrecadação foi de R$ 107.622,01, no mesmo 
comparativo. Totalizando uma arrecadação total superior em R$ 208.732,37, na 
comparação com a arrecadação total de setembro/2020. Perícias: As perícias 
anuais foram realizadas, salvo dois casos que não foram possíveis em 
decorrências das peculiaridades do ano e serão feitas assim que o novo 
processo licitatório for homologado. Homologações de processos pelo 
TCE/SC: No mês anterior foram homologados 12 processos. Assessoria Pró-
gestão: Sobre o assunto, em janeiro haverá visita da empresa que está sendo 
contratada para prestar os esclarecimentos iniciais. No meio tempo serão 
realizados trabalhos prévios aconselhados pela mesma empresa. Podendo já 
ser encaminhado o termo de aceite. Cálculo atuarial: As informações 
necessárias foram remetidas para as empresas contratadas que estão elaborado 
os cálculos. Assuntos diversos: sobre o COMPREV ainda não foi liberado o 
acesso. O sistema parece estar em manutenção. Serão feitas novas tentativas. 
Nada mais havendo a tratar, a Diretora Presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou a reunião que foi secretariada por Tiago Dupont Giumbelli e 
será assinada pelos presentes, após leitura e aprovação.  
 
 
 


