
ATA n° 03/2022 
 
Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezessete 

horas e trinta minutos, realizou-se reunião na sala do Instituto com a presença da 

Diretoria Executiva, quais sejam: Diretora Presidente (Ivone Zanatta); Diretor 

Financeiro e Atuarial (Johnny George Oliveira de Carvalho) e o Diretor de Jurídico 

e de Previdência (Tiago Dupont Giumbelli). Bem como os membros da estrutura 

técnico administrativa, convocados pela Diretora Presidente, a Contadora 

(Fernanda Braga) e o Técnico Previdenciário (Mateus Ezequiel da Silva). A 

Diretora Presidente deu abertura à reunião cumprimentando os presentes e 

iniciou as deliberações da pauta: Ata da reunião anterior: a ata número 02/2022 

foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Balancetes: A contadora 

informou que as receitas acumuladas no mês de fevereiro foram de R$ 

3.933.183,96 e as despesas representaram R$ 3.066.688,64. Ressaltou ainda, 

que as despesas acumuladas da taxa de administração foram de R$ 42.782,69 

e com o PASEP foram de R$ 10.594,34. Aplicações Financeiras: O Diretor 

Financeiro informou que para o mês de janeiro a meta de rendimentos era de 

1,07% e que a carteira do IMPRES atingiu -0,16%, portanto abaixo da meta. Nos 

últimos doze meses o rendimento acumulado foi de 2,80% e a meta era 16,59%. 

O saldo total aplicado em 31/01/2022 é de R$ 116.550.816,20. Já para fevereiro 

a meta de rendimentos era de 1,19% e que a carteira do IMPRES atingiu 1,34%, 

portanto acima da meta. O acumulado no ano em rendimentos da carteira atingiu 

2,45%, sendo que a meta é de 16,19%. Nos últimos doze meses o rendimento 

acumulado foi de 2,80% e a meta era de 16,59%. O saldo total aplicado em 

28/02/2022 é de R$ 117.567.959,71. Processos homologados no TCE: Entre 

a última reunião e está não houve processos homologados no TCE, porém dois 

processos foram remetidos para o COMPREV. Perícias Médicas: O cronograma 

de perícias de 2022 está em elaboração. Assuntos Diversos: Trocas dos 

servidores cedidos e servidores convocados: Em março ocorram mudanças no 

quadro de servidores do IMPRES, tendo sido convocados os classificados do 

concurso, sendo que ambos os cargos já estão ocupados por servidores efetivos. 

Audiência pública: Estará sendo organizada audiência pública para segunda 

quinze de junho. Providências quanto às contas ainda não analisadas: Será 

convocada reunião, antes do final de março, conjunta dos conselhos deliberativo 

e fiscal para analisar os documentos de julho/2021 a fevereiro/2022, visando 

deixarem todas as prestações de contas analisadas antes da posse dos novos 

conselheiros. 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. 


