
 

 

 

 

 

ATA Nº 015 1 

 2 

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE 3 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA 4 

 5 

 6 

 7 

Reunião Online – Google Meet 8 

Data: 28.06.2021 9 

Horário: 09h30min 10 

Membros presentes: Johnny George Oliveira de Carvalho, Ivone 11 

Zanatta, Andre Luiz Sauer e Emanuelle Biolchi. 12 

 13 

Pauta: 1º item da ordem do dia: Aprovação da ata anterior; 2º 14 

item da ordem do dia: Carteira do Impres; 3º item da ordem do 15 

dia: Pró-Gestão e a organização do Comitê de Investimentos; 4º 16 

item da ordem do dia:  Credenciamento dos fundos.  17 

A reunião foi aberta pelo presidente do Comitê de 18 

Investimentos do Impres, Sr. Johnny George Oliveira de 19 

Carvalho, o qual cumprimentou todos os presentes, justificou a 20 

ausência do membro Sidney Gemelli e passou a ordem do dia. 1º 21 

item da ordem do dia – Aprovação da ata anterior: A Ata da 22 

reunião anterior número 14 foi repassada à todos os membros do 23 

comitê por e-mail e aprovada por unanimidade e seguirá para 24 

publicação no site do Impres. 2º item da ordem do dia – 25 

Carteira do Impres: Investimentos do mês de maio: meta de 26 

1,41% e a carteira rendeu 0,84, com acumulado do ano da meta 27 

de 15,19% e da carteira de 7,77%. A carteira do IMPRES no mês 28 

maio continua posicionada de forma conservadora, destaca-se o 29 

montante de 74,13% do patrimônio do IMPRES, aplicado em renda 30 

fixa com a estratégia de proteção da carteira, destaca-se 31 

também o montante de 10,53% alocados em renda variável, em 32 

Investimentos no Exterior há o montante de 4,14%, ainda se tem 33 

investido 1,23% em Fundos Imobiliários, continua-se com 8,00% 34 

alocados em fundos multimercados e 1,75% em FIDC. 3º item da 35 



 

 

 

 

 

ordem do dia – Pró Gestão: Foi informado pela Sra. Ivone 36 

Zanatta (Diretora Presidente do Impres), que os procedimentos 37 

necessários para a certificação do programa Pró-Gestão estão 38 

na fase final, motivo pelo qual o Comitê de Investimentos 39 

deverá elaborar um calendário de reuniões para publicar no 40 

site, visando dar visibilidade aos segurados das ações do 41 

comitê, além disso o Comitê deverá emitir mensalmente para o 42 

Conselho Fiscal relatório sobre os investimentos do Impres. A 43 

Sra. Ivone também explicou a todos sobre o Projeto de Lei 44 

Complementar nº 486 de 09 de agosto de 2021, que estabelece a 45 

Reorganização do Impres e dispõe sobre a nomeação do Comitê de 46 

Investimento o qual será composto por 4 membros sendo: 1 47 

membro nomeado como Diretor Financeiro e Atuarial, 1 membro 48 

indicado pelo Conselho Deliberativo, 1 membro indicado pelo 49 

Conselho Fiscal e 1 membro indicado pela Diretoria Executiva. 50 

Todos os membros precisarão submeter-se a curso preparatório e 51 

comprovar a certificação mínima exigida pela legislação 52 

vigente. Foi sugerido pela Sra. Ivone que as reuniões do 53 

comitê passem a ser mensal, em virtude dos regramentos 54 

exigidos no programa Pró-Gestão. Também foi informando à todos 55 

os membros, que a Diretora Presidente e o Diretor Financeiro 56 

do Comitê recebem muitos convites de lives sobre investimento 57 

em RPPS com assuntos de grande relevância, motivo pelo qual 58 

estarão repassando os convites para participação dos membros, 59 

quando possível, pois acreditam que quanto mais conhecimento 60 

entendimento sobre o mercado financeiros e alguns tipos de 61 

investimentos melhor serão as decisões do comitê. 4º item da 62 

ordem do dia – Credenciamento dos Fundos: O presidente do 63 

Comitê de Investimento explanou sobre o credenciamento das 64 

instituições financeiras, bem como, confirmou que todos os 65 

termos de credenciamento estão disponíveis no site do Impres 66 

(http://www.impres.sc.gov.br/documentos.php?categoria=23) na 67 

aba Investimentos – Entidades Credenciadas. Quanto as 68 

aplicações, ficou estabelecido que os fundos já credenciados 69 

na carteira dos Impres mostram-se mais seguros, entretanto em 70 

http://www.impres.sc.gov.br/documentos.php?categoria=23


 

 

 

 

 

casos em que for sugerido pela SMI aplicação em novos fundos, 71 

deve ser realizado um estudo aprofundado por todos os membros 72 

do Comitê de Investimentos antes de qualquer decisão. 73 

Por fim, foi informado pela Sra. Ivone que o Comitê de 74 

Investimento tem o prazo de 90 dias, após aprovação do Projeto 75 

de Lei Complementar nº 486 de 09 de agosto de 2021 que 76 

estabelece a reorganização do Impres, para aprovar seu 77 

Regimento Interno, mas que seria bom já deixar a minuta 78 

aprovada no comitê porque é o Conselho Deliberativo que aprova 79 

em última instância e como esse documento será necessário para 80 

a certificação quanto antes estiver minutado e aprovado 81 

melhor. 82 

Nada mais a tratar, o Presidente do Comitê de Investimentos 83 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião que foi 84 

secretariada por Emanuelle Biolchi. Joaçaba/SC, aos 28 de 85 

junho de 2021. 86 
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Obs.: Print da reunião pelo aplicativo Google Meet 

 


