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Aos vinte e sete dias do mês de março 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) 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. 
Resultados preliminares da auditoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina; O 

Diretor Presidente ressaltou que a priori não foram verificados problemas 

significativos, apenas alguns ajustes. Salientou que nas próximas semanas será 

encaminhado o relatório pelo TCE/SC, sendo que o IMPRES tomará as medidas 

necessárias.  Resultado Atuarial 2018 e metodologia de apresentação etc: O 

representante da empresa Lumens (atuário) postará o DRAA até 31.03.2018, sendo que 

não poderá se fazer presente até esta data no Município de Joaçaba. Em razão disso a 

Diretoria Executiva e os presidentes dos Conselhos farão reunião com os presidentes do 

Executivo, Legislativo e SIMAE nesta semana, sendo que  será agendada data com o 

atuário para esclarecer o cálculo atuarial aos Conselhos e aos representantes dos entes. 

Procedimentos para realização de Concurso Público: O Diretor Presidente solicitou 

ao Diretor Administrativo/ Financeiro estudo de impacto econômico-financeiro para um 

cargo de nível médio e um de terceiro grau. Ressaltou que na semana que vem manterá 

contato com o Secretário de Gestão Administrativa e Financeira, a fim de verificar 

acerca da possibilidade de cedência de servidor, de forma temporária ao IMPRES. 
Demais questões administrativas; O Diretor Presidente informou que provavelmente a 

Caixa Econômica Federal disponibilizará curso de CPA10 no primeiro semestre de 

2018. Informou ainda que os membros da Diretoria Executiva terão acesso para 

consultas dos investimentos, no site da SMI Prime. Atualização do site: o Diretor 

Presidente solicitou ao Diretor Administrativo Financeiro que assim que possível 

atualize o site. Johnny informou que está dando prioridade para as questões mais 

urgentes, até mesmo diante da falta de pessoal no IMPRES, mas que fará a atualização 

tão logo possível. 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 fevereiro  

de 2018 foi de 0,55% e a meta do período era de 0,67%. O rendimento acumulado no 

ano de 2018 foi de 1,71% e a meta 1,39%. 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. 


