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Aos dezessete dias do mês de outubro 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: Juliana Kusnier, Rafael Martini Veiga, 

Nivia Moreira Baretto, Tiago Dupont Giumbeli, Rubia Karen Provensi, Loeri 

Jose Luvison, Sulany de Fátima Bortolozzo Welter, Marcos Antonio Bordin da 

Rosa e Giane Maria Marquezze Lecher. A presidente iniciou a reunião 

informando que as senhoras Eliane Aparecida Ceron Vier e Sonia Aparecida 

Borchers foram convidadas a assumir a função de Diretor Presidente do 

IMPRES, porem a única que demonstrou interesse foi a senhora Eliane. Para 

assumir essa função é necessária a certificação CPA10, como o certificado da 

senhora Eliane está vencido, ela fará a prova no dia vinte e dois de novembro. 

Até essa data o senhor Leandro Sartori ficará na função de Diretor Presidente. 

A conselheira Nivia também fará a prova nessa data. Foi solicitado que mais 

conselheiros façam a inscrição para a prova. Dando continuidade, o senhor 

Marcos Antonio, representante da empresa Studio Alpha, fez a apresentação 

da logomarca do Instituto, pois o IMPRES sempre usou o brasão do município 

como logo, e a demonstração de como ficou o novo site. Após análise, a 

logomarca foi aprovada. Foi sugerida a criação de um espaço para ouvidoria no 

site do IMPRES. Em relação ao Projeto de Lei para a criação do plano de 

cargos e salários do Instituto, após a realização de uma revisão e alinhamento 

com o estatuto dos servidores, foi encaminhado para o gabinete do prefeito. 

Até o momento não foi enviado para a Câmara de Vereadores. Em relação ao 

número de vagas, ficou mantida somente uma para cada nível devido ao 

estudo de impacto financeiro. O Conselho Fiscal enviou oficio aprovando os 

balancetes de julho, o qual o conselho referenda. Também foram enviados pela 

Diretoria Executiva os balancetes de agosto. Ao analisar, foi verificado que a 

meta atuarial dificilmente será alcançada nesse exercício. A empresa SMI, que 

presta assessoria financeira para o IMPRES, sugeriu algumas alterações nos 

investimentos, para tentar ficar o mais próximo possível da meta. Os 

conselheiros decidiram que se as alterações estiverem dentro dos percentuais 

já aprovados na política de investimentos poderão ser realizadas. A Diretoria 

enviou ainda a política de investimentos para o ano de dois mil e dezenove. A 

meta atuarial será a mesma do ano dois mil e dezoito. Realizada a análise, a 

política de investimento foi aprovada por unanimidade. Em virtude de alguns 

documentos necessitarem de uma análise mais aprofundada, será solicitado 

que a Diretoria Executiva envie com maior antecedência. Encerrada a pauta do 

encontro, a próxima reunião foi marcada para o dia catorze de novembro, e eu, 

Rafael Martini Veiga, redigi a presente ata.   


