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Aos trinta mês de novembro de dois mil e dezoito, às dezessete 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), Fernanda Braga (Contadora) 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 

encaminhou para os integrantes da Diretoria Executiva e para os Conselhos e Comitê de 

Investimentos o manual de utilização da marca IMPRES. O site novo deverá entrar em 

funcionamento na semana que vem. Projetos de leis para Câmara Municipal: O 

Diretor Presidente informou que os projetos de lei continuam no Gabinete do Prefeito, 

tendo sido encaminhado novo ofício pelo Diretor Presidente e pelo Conselho de 

Administração pedindo informações acerca do não encaminhamento dos mesmos ao 

Legislativo. Rendimentos do mês; De acordo com o Diretor Administrativo/Financeiro 

informou que a rentabilidade da carteira de outubro de 2018 foi de 2,11% e a meta do 

período era de 0,89%. O rendimento acumulado no ano de 2018 foi de 7,17% e a meta 

8,68%. O patrimônio do IMPRES atualmente é de R$ 86.198.539,80. Outras questões 

de ordem administrativa: O Diretor Presidente informou que a partir de 01.12.2018 

assumirá a presidência da Diretoria Executiva a servidora Eliane Aparecida Ceron Vier. 

Disse que seu tempo de atuação foi de muito aprendizado e agradeceu a todos pelo 

tempo de trabalho juntos. Ressaltou que será importante a realização de compilação de 

leis, a fim de facilitar sua aplicação; que será necessário elaborar a partir de agora 

cálculos atuariais com grande número de variáveis, a fim de dar melhor subsídio à 

Diretoria Executiva e aos Conselhos; que entende que devem ser adotadas outras 

alternativas de negociação do passivo atuarial além dos tradicionais parcelamentos; que 

entende que devem ocorrer palestras previdenciárias para os conselhos, diretoria e 

servidores; que também entende que devem os servidores envolvidos com o IMPRES 

devem ter capacitação permanente, notadamente o CPA10. A Contadora informou que a 

LC 153/2017 exige que seja utilizado o sistema único, e que a Secretaria de Gestão 

Administrativa e Financeira sinalizou que em março não renovará o contrato do 

software. Sendo assim, decidiu-se que será renovado o contrato do IMPRES do sistema 

até março de 2019. O 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. 

 

 

 

 

 


