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Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, 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), Diretor 
Financeiro (Johnny George Oliveira de Carvalho), e Diretor de Previdência e 
Atuária (Tiago Dupont Giumbelli). 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 01/2021 foi 
aprovada por unanimidade pelos presentes. Cálculo Atuarial: No momento 
faltam as informações referentes ao mês de Janeiro para poder finalizá-lo. 
Segundo a empresa contratada a primeira minuta será entregue após o carnaval, 
visando entregar a versão final até o final de fevereiro. De acordo com a empresa 
Lumens o IMPRES é o segundo melhor Instituto no quesito administração dentre 
aqueles assessorados pela citada empresa. Balancetes: A Contadora informou 
que as receitas acumuladas até o mês de dezembro foram de R$ 32.468.323,41 
e as despesas representaram R$ 15.945.216,08. Ressaltou ainda, que as 
despesas de administração acumuladas foram de R$ 311.800,17 e com PASEP 
de R$ 310.000,00. Aplicações Financeiras: O Diretor Financeiro informou que 
para o mês de dezembro a meta de rendimentos era de 1,95% e que a carteira 
do IMPRES atingiu 2,23%, portanto acima da meta. O acumulado no ano em 
rendimentos da carteira atingiu 4,95%, sendo que a meta era de 11,77%. O saldo 
total aplicado em 31/12/2020 é de R$ 110.903.884,05. De acordo com a empresa 
SMI a carteira do IMPRES foi a 10ª mais rentável do ano de 2020 num universo 
de 67 institutos de previdência. Processos homologados no TCE: No mês de 
janeiro não tivemos processos homologados pelo TCE/SC. Site: A empresa 
Plenus encaminhou orçamento para possível modificação do site do IMPRES 
para atender aos requisitos do Pró-gestão. Pró-gestão: O encontro com a 
empresa que prestará assessoria na questão será realizado no dia 04/02/2021. 
O local ainda está sendo definido, devido as questões relacionadas à pandemia. 
Ao Instituto, para adequações, serão realizadas outras instruções nos dias 03 e 
05. Os setores participantes do encontro do dia 04 já foram oficiados para 
participação. Ofício conselho Administração: Será oficiado ao conselho de 
administração sobre a necessidade de locação de uma sala para permitir que o 
Instituto libere a sala ocupada no prédio sede do Município, o que foi solicitado 
em diversas oportunidades pela Administração. Para o momento o IMPRES tem 
como intenção locar sala de propriedade do IPREV localizado do edifício Erma 
Center. Cursos e capacitações: Nos dias 17 a 19 de março será realizado 
seminário em Florianópolis ao qual os membros da diretoria buscarão participar. 
Também ocorrerá “live” no dia 29/01/2021 em que seria interessante os 
membros acompanharem. Questão do segurado matrícula n° 11.350: O 
segurado realizou a prova de vida, por este motivo seu benefício foi retomado. 
Assuntos diversos: O PAD do Baretta está em andamento. 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.  


