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No dia vinte e oito de julho de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e quinze 

minutos, na da Procuradoria da Prefeitura de Joaçaba, 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, Patrícia Callegari Warken para seguinte 

pauta: 1. Leitura e aprovação da ata anterior; 2. Ofício recebido sobre audiência do 

Impres a ser realizada no dia 05 de agosto; 3. Ofício encaminhando a versão final do 

código de ética; 4. Leitura do Ofício com resposta quanto às sugestões deste 

conselho para o projeto de reforma o Impres; 5. Ofício com o termo da reforma 

apresentada ao prefeito; 6. Debate sobre a cartilha deste instituto; 7. Análise dos 

documentos referentes às despesas do Impres referentes aos meses de janeiro, 

fevereiro, março e abril; 8. Assuntos diversos. Inicialmente foi apresentado aos 

conselheiros ofício recebido que trata de apresentação sobre as atividades do 

Impres, que será realizada presencialmente podendo ser acompanhada de um 

membro deste conselho, bem como de forma virtual sem limites de vagas. Na 

sequência foi apresentada a Portaria de criação do Código de Ética em sua versão 

final, com os conselheiros podendo fazer novas sugestões na próxima reunião. 

Seguindo a reunião foi realizada a leitura do ofício com as respostas para as 

sugestões feitas por este conselho à reforma do Impres, e na sequência foi 

apresentada a versão final da reforma para os conselheiros. Seguindo com a 

reunião foi comunicado aos conselheiros sobre a cartilha do Impres, sendo solicitado 

que sugestões sejam encaminhadas até 20 de agosto, com os conselheiros 

recomendando que a confecção da cartilha aguarde a definição da lei sobre a 

reforma do instituto. Foi discutido entre os conselheiros sobre a data para a próxima 

capacitação, com sugestão de data entre os dias 13 e 17 de setembro deste ano. 

Por fim, foram analisados os documentos encaminhados a este conselho sobre 

despesas e pagamentos, e cabe destacar que: a) Documentos de 2020 não estão 

assinados pela contadora e pela presidente; b) Os documentos referentes às 

contratações não estão instruídos com as certidões negativas, nem comprovantes  

que as empresas contratadas tem capacidade para executar os serviços prestados; 



c) Os empenhos do PASEP referentes ao ano de 2020 não estão no processo; d) 

Não foram apresentados os processos referentes aos pagamentos para Lumens, 

MSI, gratificações, etc.; e) Todos os documentos que geraram informações nos 

balancetes devem acompanhá-lo. Sendo assim os conselheiros decidiram pela 

devolução dos documentos apresentados, tendo em vista que faltam informações 

imprescindíveis para a análise dos balancetes. Para a próxima reunião previamente 

agendada para 24 de setembro de 2021, confia-se a apresentação dos balancetes 

de março, abril e maio, bem como documentos que comprovem todas as despesas e 

movimentações referentes a esse  período. 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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