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Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dezessete horas e cinquenta 

minutos, 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); César Ribeiro (Contador); Daniela Aparecida Mattos (Secretária) e Diretora 

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

segue. A Diretora 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. Auditoria do TCE/SC:  o Diretor Presidente 

informou que na segunda-feira (12.03) receberemos a visita de auditores, a fim de 

realização de auditoria, solicitando a presença da Diretoria Executiva para apresentação 

e informações que se fizerem necessárias. Alteração do Estatuto: O Diretor Presidente 

informou que entrou contado com o presidente do Sindicato dos Servidores, no sentido 

de que o IMPRES participe de todos os estudos do novo estatuto. Houve concordância 

do Sindicato neste sentido. Palestra aos servidores: O Diretor Presidente informou que 

o Prefeito solicitou que seja realizado evento informativo aos servidores sobre a 

finalidade e os benefícios do IMPRES. Solicitou ainda, que o Diretor 

Administrativo/Financeiro continue  encaminhando regularmente relatório de folha e 

contribuições por entidade. Concurso: Após a inspeção do TCE a Diretoria Executiva 

se reunirá para definição de cargos, atribuições , carga horária e salário, sendo que após 

as definições será encaminhado para análise do Conselho de Administração. CPA 10: A 

Presidente do Conselho de Administração verificou interessados para o curso do 

CPA10, tendo mais de 30 servidoras demonstrado interesse. Daniela entrará em contato 

com a CEF para ver da possibilidade de oferecimento gratuito do curso. Contratação e 
andamento do Cálculo Atuarial, ano base 2017; O Diretor Administrativo/Financeiro 

informou que provavelmente na semana que vem a Empresa Contratada remeterá prévia 

do cálculo. Análise dos Resultado das aplicações financeiras, até dezembro/2018, 
bem como dos saldos financeiros aplicados; De acordo com o Diretor 

Administrativo/Financeiro informou que a rentabilidade da carteira de janeiro de 2018 

foi de 1,15% e a meta do período era de 0,72%. 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. 

 

 

 

 

 


