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No dia 26 de março de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas na sala de reuniões 

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, 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 Oliveira Comin, Paulo Cesar Lamin, para 

seguinte pauta: 1. Leitura e aprovação da ata anterior; 2. Análise dos balancetes de 

janeiro e fevereiro de 2021; 3. Discussão sobre o Código de Ética; 4. Treinamento 

na terceira semana de abril; 5. Cálculo Atuarial; 6. Assuntos diversos. Primeiramente 

foi realizada a leitura da ata da reunião anterior, com a aprovação dos conselheiros. 

Até o dia da reunião este conselho não recebeu os balancetes de janeiro e fevereiro 

de 2021, em virtude de uma inconsistência na geração destes, entretanto foram 

entregues os relatórios de investimentos referentes ao mesmo período, os quais 

demonstram rentabilidade negativa de 0,51% e 0,73, sendo as metas de 0,72 e 1,27 

respectivamente, analisados os documentos, os conselheiros aprovam os relatórios 

de investimentos. Na sequência ocorreu a leitura e análise da minuta do Código de 

Ética do Impres, após discussão, os conselheiros decidiram por sugerir a criação de 

uma Comitê de Ética para análise de infrações ao código, e não pelo Conselho de 

Administração, podendo o prefeito instaurar processos ou sindicâncias. Foi decidido 

ainda pela sugestão que o comitê seja composto por um integrante do Conselho de 

Administração, um integrante do Conselho Fiscal, e um da Diretoria Executiva, com 

suplentes. Em seguida, os conselheiros foram informados sobre o treinamento 

referente ao papel de cada órgão dentro do instituto, bem como sobre as exigências 

do Pró-Gestão, com previsão para realização na terceira semana de abril. Por fim os 

conselheiros discutiram sobe o cálculo atuarial referente ao ano base 2020, o qual 

apontou novo déficit, a reunião para a apresentação do cálculo está prevista para 

início de abril. A próxima reunião fica previamente agendada para 28 de maio 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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