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No dia trinta de setembro de dois mil e vinte e um, às treze horas, na sala 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, e Patrícia Callegari Warken para seguinte pauta: 1. 

Leitura e aprovação da ata anterior, 2. Política de Segurança da Informação, 3. 

Ofício recebido do Conselho de Administração, 4. Curso RPPS fundamentos 

atuariais 04/10, 5. Audiência pública 30/09, 6. Análise das prestações de contas de 

janeiro até agosto. 7. Assuntos diversos. A reunião começou com a leitura e 

aprovação da ata da reunião anterior, na sequência foi analisado o ofício 07/2021 do 

Conselho Administrativo deste instituto, o qual informa que não foram iniciados os 

procedimentos para a realização da eleição dos próximos conselhos, pois estão 

aguardando o trâmite do projeto de reforma do Impres, o qual se encontra na 

Câmara de Vereadores. Diante desta conduta temerária e irresponsável, os 

conselheiros decidiram encaminhar ofício ao Conselho de Administração, 

questionando o que será feito caso os mandatos dos conselhos se encerrem antes 

do termino dos procedimentos da eleição. Após debate sobre a política a política de 

segurança da informação, os conselheiros decidiram por não acrescentar sugestões. 

Seguindo com a pauta, foi comunicado aos conselheiros sobre a audiência pública 

sobre a reforma do Impres a ser realizada na data de hoje no teatro Alfredo Sigwalt, 

a partir das 19h:30min, bem como sobre o curso sobre fundamentos atuariais na 

data de 04 de outubro, a partir das 14h:00. Passando à análise dos documentos 

enviados, quanto aos pagamentos do PASEP, foi constatado que parte das 

despesas de dezembro de 2020 foram pagas com orçamento de 2021, no valor de 

R$ 14.975,19 (quatorze mil novecentos e setenta e cinco reais e dezenove 

centavos). Foi identificado também que no processo referente ao contrato 007/2020 

de assessoria prestada pela Lumens ao Impres, não foi encontrada a nota fiscal de 

competência 04/2021. Quanto ao desempenho da carteira de investimentos deste 

instituto, há um simples registro em uma tabela apresentado rentabilidade de -1,43% 

para janeiro, -0,38% em fevereiro, 1,06% março, 1,30% no mês de abril, 1,16% em 



maio, e 0,03% em junho, ocorre que não a indicação da meta para cada período, 

impossibilitando a identificação quanto ao cumprimento da meta estipulada pelo 

cálculo atuarial, sendo assim os conselheiros recomendam que juntamente com a 

indicação da rentabilidade, seja inserida a respectiva meta para o período. Os 

conselheiros aprovam os balancetes de fevereiro a junho, e o balancete de janeiro 

fica aprovado com ressalva, tendo em vista que parte do pagamento do PASEP de 

dezembro ter sido realizado com orçamento de janeiro de 2021. Por fim os 

conselheiros solicitam a assinatura da contadora do instituto nos documentos 

faltantes. 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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