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No dia 01 de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas no auditório do 

Sistema Intermunicipal de Água e Esgoto – SIMAE, 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, Patrícia de Oliveira Comin, e 

Leda Silva Kerber, para seguinte pauta: 1. Leitura e aprovação da ata anterior; 2. 

Discutir sobre a participação deste Conselho na Reunião sobre o Pró-Gestão, dia 04 

de fevereiro; 3. Análise dos balancetes de novembro e dezembro de 2020; 4. 

Assuntos diversos. Iniciou-se com a leitura e aprovação da ata anterior; em seguida 

a Sra. Eliane comunicou aos demais conselheiros sobre o ofício 57/2021, da 

Diretora Presidente deste instituto, Ivone Zanatta, o qual informa sobre a realização 

de apresentação do Pró-Gestão, ressaltando a importância da participação deste 

conselho no referido evento, e por fim foram designadas as conselheiras Eliane 

Aparecida Ceron Vier, Patrícia de Oliveira Comin, e Leda Silva Kerber, para 

representarem este conselho. Analisando os balancetes, observa-se que no mês de 

novembro foi obtida a rentabilidade de 2,11%, superior a meta de 1,44%, o bom 

desempenho se repetiu em dezembro com rentabilidade de 2,23%, em face da meta 

de 1,95%. Analisando o histórico de rentabilidade dos investimentos deste instituto 

nos últimos 12 doze meses, nota-se acumulo de 4,95%, muito abaixo da meta de 

11,77%, muito se deve ao ano notoriamente conturbado, com a economia sendo 

muito afetada pela pandemia. Em atenção às despesas e receitas registradas nos 

períodos supracitados, não foram encontradas obscuridades ou irregularidades 

sendo que os conselheiros aprovam por unanimidade os balancetes de novembro e 

dezembro de 2020. A próxima reunião fica previamente agendada para 26 de março 

de 2021. 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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