
Ata n. 03/2019 

 

Aos doze dias do mês de abril 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), Emanuelli Biolchi e 

Diretora de Previdência Atuária (Vania Brandalize), com a pauta e deliberações 

conforme segue. O Diretor Presidente deu abertura à reunião cumprimentando os 

presentes. Aplicações Financeiras: De acordo com o Diretor 

Administrativo/Financeiro informou que a rentabilidade de janeiro foi de 1,82% e a 

meta era de 0,85%. Em fevereiro a carteira foi de 0,30%, e a meta era de 1,03%. No 

acumulado do ano de 2019, a carteira foi de 2,13% e a meta e 1,89%. O Diretor 

Administrativo e Financeiro informou que acredita que a equipe da SMI virá em maio 

para apresentação do plano de aplicação aos Conselheiros e representantes da 

Administração. Informações de balancetes – janeiro e fevereiro de 2019: A 

Contadora informou que as receitas do bimestre foram de R$ 3.356.423,45. A 

contribuição dos servidores foi de R$  322.324,76, os aportes foram de R$ 370.032,19 e 

as contribuições patronais foram de R$ 570.837,91. O COMPREV teve receita de R$ 

81.609,45. O rendimento das aplicações financeiras foi de R$  2.011.313,59. Site 

IMPRES: A Diretora Presidente solicitou ao Diretor Administrativo e Financeiro e à 

Secretária que cobrem da empresa contratada para manutenção da ´página da internet 

para que promova a atualização da mesma. Decreto de compensação previdenciária – 

Verificação da compensação:  A Secretaria informou que em 2018 não foi lançado 

nenhum pedido de compensação do COMPREV, haja vista que não houve o registro de 

aposentadorias pelo TCE/SC. Ressaltou porém, que neste ano foram informadas vários 

benefícios para compensação. A Diretora Presidente ressaltou a proposta de decreto 

federal de unificação das compensações. Permitindo compensação entre RPPS. 

Homologação aposentadorias: A Secretaria informou que o TCE/SC está 

homologando atualmente com maior rapidez os processos de aposentadoria, tendo 

registrado em aproximadamente 06 meses do encaminhamento. Palestra em Balneário 

Camboriú sobre avaliação atuarial e investimentos em 15 e 16 de maio de 2019: A 

Diretora Presidente informou a realização do referido curso, sendo que o Diretor 

Administrativo e Financeiro analisará o conteúdo para definir se há interesse na 

participação. Havendo interesse,  encaminhará o material informativo do curso ao 

Comitê de Investimentos. Cálculo atuarial: A Diretoria decidiu que aguardará a 

reforma da previdência para agendar evento para apresentação do cálculo atuarial, 

informações acerca dos investimentos pela SMI, bem como para expor acerca das novas 

regras da reforma previdenciária, destacando ainda a importância do recadastramento. 

Será enviado o cálculo atuarial para SIMAE, legislativo, sindicato e conselhos. SIMAE 

multa do repasse atrasado. A Diretora de Previdência a Atuaria encaminhará ofício ao 

SIMAE respondendo ao ofício por ele expedido ao Conselho de Administração.Data 

fixa de reunião: Ficou definida que a reunião ordinária da Diretoria Executiva será na 

última sexta-feira de cada mês, às 13h. SIPREV – Cruzamento dados SIG-RPPS com 

RGPS: A Diretora Presidente informou que o SIG RPPS é uma ferramenta gratuita da 

Secretaria da Previdência, sendo que após adesão o mesmo oportuniza o cruzamento de 



dados para coibir concessões de proventos acima do teto, bem como acumulação ilícita. 

Pró-gestão:   Quem adere, recebe avaliação da empresa contratada para certificação e 

tem 12 meses cumprir os requisitos. Se quando da adesão o Instituto já estiver 

cumprindo 70%, já obtém a certificação de Investidor Qualificado. Todos os RPPS 

estão se inscrevendo a fim de obter a certificação e possibilitar investimentos que só são 

permitidos aos Certificados. Por ora a certificação não é obrigatória. Será analisada a 

adesão pelo IMPRES posteriormente. Concurso do IMPRES: A Diretoria Executiva 

decidiu que elaborará o Termo de Referência e na próxima reunião aprovará o mesmo 

para lançamento da licitação. 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. 


