
Ata n. 08/2018 

 

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quinze 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 Atuária (Vania Brandalize), 

Fernanda Braga (Contadora), com a pauta e deliberações conforme segue. O Diretor 

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. Projetos de Lei:  O Diretor Presidente solicitou para a Diretoria de 

Previdência e Atuária a finalização do Projeto de Lei Complementar de criação do 

Plano de Cargos e Salários do IMPRES, bem como de Projeto de Lei que altere o 

percentual de Taxa de Administração para 2%, na forma prevista nas normas 

previdenciária e para alteração da data de repasse das contribuições dos entes ao 

IMPRES para o 15º dia, haja vista as mudanças decorrentes do pagamento dos 

servidores até o 5ªútil. Rendimentos do mês; De acordo com o Diretor 

Administrativo/Financeiro informou que a rentabilidade da carteira de julho de 2018 foi 

de 1,38% e a meta do período era de 0,74%. O rendimento acumulado no ano de 2018 

foi de 4,20% e a meta 6,37%. O Diretor informou ainda que a SMI criar o plano 

estratégico de investimentos após a eleição, haja vista que alguns fundos encerraram seu 

vencimento. Outras questões de ordem administrativa: O Diretor Presidente 

informou que juntamente com o Diretor Administrativo e Financeiro está renovando o 

CPA10. Informou ainda que será contatado com os servidores que realizaram o curso de 

CPA10 para a realização da prova. Site e identidade visual: a empresa contratada está 

providenciando a alimentação do site. O Diretor Presidente informou que está sendo 

orçada a criação da identidade visual do IMPRES. Viagem a Florianópolis: O Diretor 

Presidente informou que pretende, juntamente com o Diretor Administrativo e 

Financeiro ir para Florianópolis a fim de visitar empresas de investimentos, as quais já 

contataram com o IMPRES para apresentação de proposta de investimentos, bem como 

para promover reunião com a SCPREV, além de TCE/SC. 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. 

 

 


