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Aos três dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezesseis horas nas 

dependências do Plass, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba (Impres), nomeados 

pelo Decreto nº 5.242/2017, Eliane Aparecida Ceron Vier, André Luiz Dri, Patrícia 

Callegari Warken e Fabiano Colombo, com a Sra. Leda Silva Kerber ausente, para 

tratar dos seguintes assuntos: Iniciou-se com a leitura da resposta à solicitação de 

informações do Conselho Fiscal a Diretoria Executiva, referente aos balancetes de 

Fevereiro e Março/2018, a respeito dos lançamentos contábeis oriundos do 

COMPREV, sendo recomendado o lançamento apenas da receita efetivamente 

recebida, identificada após a compensação necessária, bem como referente a taxa 

de administração e correção dos valores nas contas de controle do Deficit Atuarial. 

Após lida a resposta da Diretoria Executiva e aprovado os balancetes de Fevereiro e 

Março, passou-se para a análise dos balancetes dos meses de abril, maio e junho, 

onde verificou-se que no mês de maio houve o devido calculo e transferência da 

Taxa de Administração para conta especifica, e no mês de junho houve a devida 

correção nas contas de controle referente ao déficit atuarial. Quanto a rentabilidade 

das aplicações identificou-se que no mês de abril a rentabilidade gerada atingiu 

0,44%, já no mês de maio período de instabilidade econômica gerada principalmente 

pela greve dos caminhoneiros iniciada em 21 de maio, a rentabilidade ficou negativa 

em  -0,59%, ainda no mês de maio ficou identificada a transferência do valor de R$ 

527.235,15 (quinhentos e vinte e sete mil duzentos e trinta e cinco reais e quinze 

centavos), referente à taxa de administração para o exercício de 2018. Ainda sobre 

os balancetes no mês de junho a rentabilidade atingiu 0,34%. Nada mais havendo 

para tratar, deu-se por encerrada a reunião sendo que eu André Luiz Dri lavrei a 

presente ata, que após lida e aprovada foi assinada pelos presentes. 
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