Ata n. 02/2019

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às treze 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: Diretora Presidente (Eliane Aparecida
Ceron Vier); 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. Receitas e
despesas: A Diretora presidente informou que os rendimentos, a contribuição dos entes
e as receitas das contribuições perfazem o valor de R$ 14.351.576,30 e as despesas com
proventos o valor de R$ 11.024.725,66, gerando assim a diferença positiva de R$
3.326.850,00. Ressaltou ainda que o saldo bancário em 2017 era de R$ 78.820.502,78 e
em 2018 de R$ 88.602.861,40. Aplicações Financeiras: De acordo com o Diretor
Administrativo/Financeiro informou que a rentabilidade de dezembro de 2018 na
carteira foi de 0,86% e a meta do mês 0,63%. A rentabilidade acumulada 2018 foi de
8,83% e a meta do período era de 9,64%. O patrimônio do IMPRES em dezembro era
de R$ 88.602.861,40. Técnico para atuar no IMPRES: A Diretoria Executiva decidiu
que por ora aguardará o processamento do projeto de lei de criação de cargos no
IMPRES que está tramitando no legislativo. Evento TCE/SC 20 e 21.02.2018 - Esocial: A Contadora Fernanda, questionada pela Diretora Presidente, informou que não
tem conhecimento se o e-social efetivamente será exigível para os entes públicos,
acreditando que para tanto há que ser adequado, pois as exigências atuais são de difícil
aplicação. A Diretoria Executiva, tendo em vista que o período de curso dificulta a saída
da servidora Daniela, pretende a criação de plano de cargos do IMPRES, sendo razoável
aguardar o fornecimento de capacitação para todos os atuantes no IMPRES. 1º
Congresso Brasileiro de Investimentos: O evento será de 13 a 15.03.2019 em
Florianópolis, com número de vagas limitadas. Será comunicado aos Conselhos de
Administração e Fiscal e ao Comitê de Investimentos acerca do interesse na
participação no evento. Assuntos Gerais: O Diretor Administrativo e Financeiro
informou que os dados foram encaminhados para o atuário, restando apenas ajustar uma
planilha. Em breve, referido Diretor agendará com o atuário a apresentação do cálculo
atuarial. Nada mais havendo a tratar, a Diretora Presidente agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião que foi secretariada por Vania Brandalize e será assinada
pelos presentes.

