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Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, nas 

dependências do IMPRES – localizado junto ao Paço Municipal, realizou-se reunião do 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba, com a 

presença da Diretoria Executiva, quais sejam: Diretor Presidente (Leandro Sartori); 

Diretor Administrativo/Financeiro (Johnny George Oliveira de Carvalho);  Daniela 

Aparecida Mattos (Secretária) e Diretora de Previdência Atuária (Vania Brandalize), 

com a pauta e deliberações conforme segue. O Diretor Presidente deu abertura à reunião 

cumprimentando os presentes. Leitura e aprovação da ata: Foi lida e levada para 

votação a ata da reunião anterior, tendo sido aprovada por unanimidade. Situação do 

site e logomarca; O Diretor Presidente informou que o site está sendo concluído a 

diagramação e logo estará em funcionamento. A logomarca e os itens de papelaria estão 

prontos, sendo que logo ocorrerá o recebimento do manual de utilização da marca.  

Projetos de leis para Câmara Municipal; O Diretor Presidente informou que os 

projetos de lei estão prontos, tendo a contadora apresentados os estudos de impacto 

econômico financeiro. Foram encaminhados ao Executivo para encaminhamento ao 

Legislativo. Porém, o Executivo ficou algum tempo analisando os projetos de lei e 

resolveu promover reunião com alguns membros da Diretoria Executiva, tendo 

questionado a necessidade de servidor efetivo no IMPRES. Disse ainda que precisa de 

tempo para melhor analisar, pois servidor efetivo e aumento da taxa de administração 

geram maior déficit. A Diretoria argumentou da necessidade extrema de servidores 

efetivos e de ser a única forma de prover os cargos de natureza permanente, bem como a 

complexidade das atividades realizadas no IMPRES, mas ao final, o posicionamento do 

Gabinete do Prefeito foi que analisará melhor a situação. Rendimentos do mês; De 

acordo com o Diretor Administrativo/Financeiro informou que a rentabilidade da 

carteira de setembro de 2018 foi de 0,65% e a meta do período era de 0,79%. O 

rendimento acumulado no ano de 2018 foi de 4,96% e a meta 7,73%. Outras questões 

de ordem administrativa: O Diretor Presidente informou que fez reunião com a futura 

Diretora Presidente, Eliane Ceron Vier, tendo explicado a situação do IMPRES e dos 

projetos de lei represados no Gabinete do Prefeito. Nada mais havendo a tratar, o 

Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião que foi 

secretariada por Vania Brandalize e será assinada pelos presentes. 

 

 

 

 


