
Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, 

realizou-se reunião na sala do Instituto com a presença da Diretoria Executiva, 

quais sejam: Diretora Presidente (Ivone Zanatta); Contadora (Fernanda Braga) 

- de forma on-line; 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, justificando a 

ausência da Secretária Daniela Aparecida Mattos, pelo fato da mesma estar 

em gozo de férias na seqüencia iniciou-se as deliberações da pauta: Ata da 

reunião anterior: a ata número 09/2021foi aprovada por unanimidade pelos 

presentes, e será assinada oportunamente. Balancetes: A Contadora informou 

que as receitas acumuladas no mês de agosto foram de R$ 16.903.770,17 e as 

despesas representaram R$ 11.305.969,91. Ressaltou ainda, que as despesas 

acumuladas da taxa de administração foram de R$ 182.177,01 e com o PASEP 

foram de R$ 159.367,07. Aplicações Financeiras: O Diretor Financeiro 

informou que para o mês de agosto a meta de rendimentos era de 1,33% e que 

a carteira do IMPRES atingiu -0,22%, portanto abaixo da meta. O acumulado 

no ano em rendimentos da carteira atingiu 1,23%, sendo que a meta é de 

9,76%. Nos últimos doze meses o rendimento acumulado foi de 4,42% e a 

meta era de 16,66%. O saldo total aplicado em 31/08/2021 é de R$ 

113.105.365,83. Pró-Gestão: Foi contratada a empresa ICQ Brasil para 

realizar a auditoria para a certificação, o contrato já foi assinado. Ainda precisa 

ser finalizada a Política de Segurança da Informação que também está 

minutada aguardando as considerações dos colegiados para publicação, dessa 

forma com relação a empresa Lumens, que assessora o Instituto na obtenção 

da certificação, está concluída a segunda etapa do contrato, podendo ser 

realizado o pagamento dessa etapa. Gestão do Cálculo Atuarial: O Plano de 

Gestão dos Riscos Atuariais está em elaboração, quando concluído será 

apresentado aos órgãos colegiados. Processos homologados no TCE: 

Desde a última reunião não houve processo homologado pelo TCE nem 

processos enviados para compensação previdenciária. Perícias Médicas: 

Restam 05 perícias de revisão a serem realizadas nesse ano. Reforma da 

Previdência: No dia 30 de setembro foi realizada audiência pública no Teatro 

Municipal, a pedido da Câmara de Vereadores, para tratar sobre a reforma, na 

ocasião foram apresentadas informações referentes ao IMPRES e 

solucionadas as dúvidas dos servidores, a emenda à Lei Orgânica já foi 

aprovada pela Câmara Municipal. Assuntos Diversos: O IMPRES, obteve 

nota B no ISP – Índice de Situação Previdenciária. A LOA (Lei Orçamentária 

Anual) foi revisada e não foi alterada, ficando a contadora responsável por 

avisar a contabilidade do município sobre esse assunto, ainda com relação ao 

orçamento a contadora ressaltou que tendo em vista os aumentos das 

pensões, poderá ser necessário, no final do próximo ano, realizar adequação 

orçamentária para suplementar esse projeto atividade, mas que é passível por 

meio dos valores que o instituto apresentará de superávit. A participação de 

representantes no Congresso realizado nos dias 15 a 17 de setembro, foi muito 



importante para obtenção de conhecimentos, para sanar dúvidas e para trocar 

experiências com outros institutos. A partir de outubro todos os documentos do 

CADPREV passarão a ter suas assinaturas de forma digital, desta forma está 

sendo providenciando a atualização dos cadastros dos envolvidos para quando 

necessário já terem acesso e saberem utilizar a plataforma. A Política de 

Investimentos já está sendo minutada pela SMI que deverá encaminhá-la nos 

próximos dias para a Diretoria e Comitê de Investimentos analisarem e fazerem 

considerações, para posteriormente ser aprovada pelo conselho de 

administração. 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. 


