
ATA Nº 208 

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às treze horas e 

trinta minutos, reuniram-se nas dependências do PLASS, os membros do 

Conselho de Administração do IMPRES. A reunião teve inicio com a leitura e 

aprovação da ata número 207. Alguns assuntos voltaram a ser discutidos. Em 

relação à transferência do servidor Marcos da Rosa, em reunião realizada com 

o Prefeito Municipal e o Diretor Presidente do Instituto ficou definido que será 

aguardado a realização do concurso público. Caso ocorra demora no processo, 

o servidor virá auxiliar no IMPRES. A presidente, Juliana Kusnier, informou que 

a Diretoria Executiva está fazendo o levantamento de interessados em realizar 

a prova CPA10 para verificar as datas e locais disponíveis. Para os integrantes 

do Conselho o Instituto fará o pagamento da inscrição. O próximo assunto 

discutido foi o pedido de desligamento do Diretor Presidente Leandro Sartori, 

que por motivos particulares colocou o cargo a disposição. Atualmente as 

únicas pessoas aptas a assumir essa função são: Eliane Aparecida Ceron Vier, 

Johnny George Oliveira de Carvalho, Giane Maria Marquezze Lecher e Sonia 

Aparecida Borchers. A conselheira Giane estava presente na reunião e disse 

que não tem interesse. Em relação ao senhor Johnny, já ocupa o cargo de 

diretor administrativo e financeiro do Instituto, ficando decidido que deve 

permanecer nessa função. As senhoras Eliane e Sonia serão procuradas para 

verificar a possibilidade de assumir a presidência da Diretoria Executiva. Caso 

nenhuma aceite, será escolhida uma das pessoas que realizou o treinamento 

CPA10, desde que seja aprovada na prova de certificação. Foi sugerido que o 

novo Diretor Presidente cumpra sua carga horária junto ao Instituto, desde que 

autorizado pela administração. Outro assunto discutido foi a analise do Projeto 

de Lei para a criação do Plano de Cargos e Carreiras e Vencimentos do 

IMPRES. Na minuta do projeto foram criados dois cargos: Técnico 

Previdenciário (nível médio) e Analista Previdenciário (nível superior). Em 

relação à quantidade de vagas, os conselheiros sugeriram duas para o nível 

superior e três para o nível médio. Na próxima reunião será decidido quantas 

vagas serão disponibilizadas no concurso. A conselheira Giane fez alguns 

apontamentos no Projeto de Lei, alinhando com o Estatuto dos Servidores. As 

observações serão repassadas para a Diretoria Executiva. Também foi enviado 

minuta do Projeto de Lei que altera a taxa de administração para 2%, sendo 

aprovado por unanimidade. Foram apresentados os balancetes financeiros do 

mês de julho. A substituição da servidora Luci Terezinha Heberle pelo servidor 

Sidnei José Gemelli no Comitê de Investimentos também foi aprovada na 

reunião. Foi comunicada a aposentadoria por invalidez de mais dois servidores 

no final de agosto: Dulce de Oliveira Barros de França e Edson Baretta. No 

mês de setembro a única aposentadoria será da servidora Elisabeth Baretta. 

Não havendo outros assuntos a serem discutidos, a reunião foi encerrada e eu, 

Rafael Martini Veiga, redigi a presente ata. 


