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Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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, Loeri Jose Luvison, Sulany de 

Fátima Bortolozzo Welter, Janete Zanatta, Marcos Antonio Bordin da Rosa e 

Valdirene Aparecida Dorini. A presidente iniciou a reunião informando que a 

senhora Eliane Aparecida Ceron Vier foi aprovada na prova de certificação 

CPA 10 estando apta a assumir a presidência da Diretoria Executiva, sendo 

assim o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a indicação da 

referida diretora, a qual assume a partir de primeiro de dezembro de dois mil e 

dezoito. Foi aprovado que o senhor Leandro Sartori permaneça no Comitê de 

Investimentos. Foi informado para os conselheiros que a servidora Daniela 

Aparecida Matos, a disposição do Instituto, está na lista de aprovados do 

concurso público do governo do Estado, com chamada prevista para o próximo 

trimestre. O próximo assunto abordado foi o fato do Prefeito Municipal não ter 

enviado para a Câmara Municipal de Vereadores os Projetos de Lei que 

instituem o Plano de Cargos e Salários do IMPRES e que altera a taxa de 

administração para 2%. Em uma reunião realizada com alguns integrantes da 

Diretoria Executiva o senhor prefeito informou informalmente que não enviará 

os Projetos por falta de estudo de impacto financeiro, porem o documento foi 

anexado ao Projeto de Lei. Essa informação gerou revolta entre os 

conselheiros, pois desde a posse do Conselho a falta de servidores no 

IMPRES está sendo debatida, inclusive o Conselho anterior já estava tentando 

solucionar esse problema. Ficou decidido que o Conselho de Administração 

encaminhará um Ofício para o Executivo Municipal solicitando uma resposta 

formal sobre os motivos que levaram reter os Projetos, também será verificada 

a possibilidade de encaminhar os projetos de Lei sem passar pelo chefe do 

poder executivo municipal. Os conselheiros solicitaram um agendamento de 

horário com o Prefeito Municipal para falar sobre a situação dos projetos de 

Lei. Foram apresentados os balancetes financeiros dos meses de setembro e 

outubro. Os conselheiros Juliana, Rafael e Tiago falaram sobre a participação 

em uma palestra na agência da Caixa Econômica de Joaçaba destinada aos 

Regimes Próprios de Previdência. Foi informada a aposentadoria do senhor 

Jose Antonio Piaia e o pedido de exoneração da servidora Neiva Lucia Ribeiro 

da Silva. Sem outros temas a serem debatidos, a reunião foi encerrada e a 

presente ata, redigida e assinada. 


