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Ao primeiro dia do mês de outubro 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, Fabiano Colombo, e Leda Silva Kerber, para tratar dos seguintes 

assuntos: Iniciou-se a reunião com a leitura do Ofício nº 07/2018 – ADM/IMPRES, 

informando que o Projeto de Lei para criação do Plano de Cargos e Salários do 

IMPRES será analisado e posteriormente encaminhado à Câmara de Vereadores, 

entretanto até que efetivem os trâmites legais para efetivação de um corpo técnico 

efetivo para o Impres, o Simae liberou um funcionário para auxiliar nos trabalhos e 

atendimentos. Foi recebido também o Ofício nº 069/2018 da Diretoria Executiva com 

cópia do relatório de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina, o qual determina medidas a serem efetuadas. Passando para análise do 

balancete de julho, este traz dados relativos à atividade do mês de maio, que entre 

outros índices traz a queda do PIB em 3,34%, reflexo direto da greve dos 

caminhoneiros que resultou em uma rentabilidade negativa, com as perdas 

chegando em R$ 19.475,00 (dezenove mil quatrocentos e setenta e cinco reais). Por 

fim a rentabilidade do mês de julho ficou em 1,38% bem acima da meta atuarial de 

0,74% para o mesmo período mostrando recuperação, entretanto analisando o 

desempenho deste ano, a rentabilidade está em 4,20%, abaixo da meta de 6,37%. 

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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