
ATA Nº 211 

Aos dezenove dias do mês de dezembro 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, Loeri Jose Luvison, Sulany de Fátima Bortolozzo Welter, 

Janete Zanatta, Marcos Antonio Bordin da Rosa, Andre Sauer e Fabiano 

Grando Poletto. O primeiro assunto foi a analise do ofício nº 05/2018 do 

Conselho Fiscal aprovando os balancetes financeiros dos meses de agosto, 

setembro e outubro. Dando continuidade, foi apresentada copia do ofício nº 

08/2018 enviado para o Prefeito Municipal solicitando o envio dos Projetos de 

Lei que instituem o Plano de Cargos e Salários do IMPRES e que alteram a 

taxa de administração para 2%. Também foi apresentada a resposta enviada 

pelo prefeito municipal Dioclésio Ragnini. No documento o prefeito afirma que 

não enviará os projetos para a Câmara Municipal de Vereadores, pois não foi 

realizado o estudo de impacto financeiro, sugere ainda, que o IMPRES solicite 

a cedência de um servidor do SIMAE ou da Câmara de Vereadores. A 

presidente fez alguns esclarecimentos, em relação ao estudo de impacto, foi 

elaborado pelo diretor financeiro e enviado junto com o projeto de lei, quanto a 

cedência de um servidor, o próprio prefeito havia solicitado a contratação de 

um servidor através de concurso público, conforme descrito na ata nº 195 de 

dois de agosto de dois mil e dezessete. Em virtude desse impasse, o Conselho 

de Administração decidiu, por unanimidade, que enviará um ofício para o 

SIMAE solicitando a transferência do servidor Marcos Antonio Bordin da Rosa 

a partir de dois de janeiro de dois mil e dezenove, já que a servidora Daniela 

Matos entrará em férias no dia vinte e um de janeiro. Foi apresentada a relação 

de efetivações na Prefeitura Municipal de Joaçaba no ano de dois mil e dezoito, 

num total de vinte e sete contratações. No mês de dezembro não houve 

pedidos de aposentadoria, somente uma pensão, em virtude do falecimento da 

senhora Anelise Favretto. Não havendo outros assuntos, a reunião foi 

encerrada e eu, Rafael Martini Veiga, redigi a presente ata. 


