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No dia 25 de setembro de dois mil e vinte, às dezesseis horas no auditório do SIMAE 

– Sistema Intermunicipal de Água e Esgoto, 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, para análise dos balancetes de julho e agosto de 

2020. A reunião se iniciou com a presença de Ivone Zanata, Diretora Presidente, e 

Tiago Dupont Giumbelli, Diretor de Previdência e Atuário, tratando da adesão do 

Impres ao Pró-Gestão, com previsão para realização de curso para os membros do 

instituto a data a ser definida. A Sra Ivone Zanata comentou que houve um equívoco 

na aprovação dos Balancetes de abril a junho por parte do Conselho Fiscal, onde a 

Sra Eliane deveria ter se abstido de votar pela aprovação destes balancetes, visto que 

era Diretora Presidente do Impres à época.  A Diretora Presidente Ivone Zanata ainda 

informou sobre Ofício solicitando informações a cerca da mudança de integrantes 

deste conselho, o qual será tratado na próxima reunião. Após as devidas explanações 

sobre os andamentos do IMPRES a Diretora Presidente e o Diretor de Previdência e 

Atuaria encerraram suas colocações e se retiraram da reunião. Em prosseguimento 

passou-se para a análise dos balancetes: 1. Antes de analisar os balancetes dos 

meses de julho e agosto o Conselho decidiu por colocar em votação para aprovação 

novamente dos balancetes de abril, maio e junho, a fim de corrigir o equívoco 

registrado na ata 105, portanto a Sra. Eliane se absteve de votar, sendo aprovado os 

balancetes referentes aos meses de abril, maio e junho pelos conselheiros Patricia 

Callegari Warken e André Luiz Dri, portanto pela maioria dos Conselheiros presentes.; 

2 Referente ao mês de Julho nota-se um rendimento de 1,91% bem superior à meta 

de 0,93% para o período, já no mês de agosto obteve-se o rendimento negativo de -

0,59%. No acumulado do ano os rendimentos contabilizam 1,74%, bem abaixo da 

meta de 5,17%. Em atenção às despesas e receitas registradas no período, não foram 

encontradas obscuridades ou irregularidades sendo que os conselheiros aprovam por 

unanimidade os balancetes de abril a junho de 2020. A próxima reunião fica 

previamente agendada para 27 de novembro de 2020. 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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