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No dia cinco do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas no 

auditório da Secretaria Municipal de Saúde, 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: análise dos balancetes de agosto, setembro e 

outubro, bem como indicação de representante deste conselho para integrar o 

Comitê de Investimentos do IMPRESS. Iniciando com o balancete de agosto que 

mostrou uma baixa rentabilidade com 0,08% bem abaixo da meta de 0,49% para o 

mesmo período, sendo a principal influência a instabilidade no mercado financeiro, 

fechando o mês com saldo em aplicações de R$ 83.409.259,32. Passando para o 

mês de setembro temos uma boa recuperação com rentabilidade de 0,65%, 

entretanto ainda ficando abaixo do esperado para o mês que era de 0,79%, ficando 

o saldo em aplicações no mercado em R$ 84.188.291,80. Em seguida analisando o 

balancete de outubro de 2018, nota-se que este foi um período de grande 

rentabilidade ficando em 2,11% bem acima da meta para o mês que era de 0,89%, 

influenciado pelo otimismo do mercado financeiro pelo resultado das eleições, 

elevando o saldo para aplicações para R$ 86.175.898,61. Passou-se a tratar da 

representação deste conselho junto ao Comitê de Investimentos, sendo que por 

votação unânime decidiu-se pela indicação de Leandro Sartori, servidor público 

lotado na Câmara de Vereadores deste Município. A presente reunião marcou 

também a transição da presidência deste conselho de Eliane Aparecida Ceron Vier 

que assume a presidência da Diretoria Executiva deste Instituto, para o Secretário 

André Luiz Dri nos termos do art. 18, § 2º do Regimento Interno. Sendo assim será 

convocado para integrar o presente conselho o suplente Derli Francisco da Silva. 

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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