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Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, 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, Janete Zanatta, Giane Maria Marquezze Lecher, Fabiano 

Grando Poletto e Rubia Karen Provensi. A presidente iniciou a reunião 

informando que o prefeito enviou nossos projetos de lei que alteram a taxa de 

administração e criam o plano de cargos e salários do IMPRES para a 

apreciação da Câmara Municipal de Vereadores, também enviou uma 

alteração do inciso que trata da obrigatoriedade de repasses financeiros por 

parte das entidades (Prefeitura, Câmara e Simae) sempre que o valor recolhido 

dos servidores ativos for inferior ao valor pago aos aposentados e pensionistas. 

Assim que os projetos sejam aprovados, será efetuada a contratação de uma 

empresa para a realização do concurso público. O próximo assunto discutido 

foi o chamamento de um técnico de administração para trabalhar no IMPRES. 

A administração municipal informou que fará a cedência de um servidor, 

oriundo do último concurso público, para atuar no instituto. Diante dessa 

informação, a diretoria executiva enviará oficio para o Simae informando que 

não existe mais a necessidade de transferência do servidor Marcos Antonio 

Bordin da Rosa. Outra informação repassada pela presidente foi a intenção do 

prefeito solicitar a sala utilizada pelo IMPRES. Foi solicitado que o pedido seja 

formalizado. Foram apresentados os balancetes financeiros de novembro e 

dezembro, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A relação de aposentadorias no 

mês de fevereiro foi apresentada: Maria Elisa Martins da Silva, Ivo Lamb e 

João Ungericht, também foi gerada uma pensão, devido ao falecimento do 

senhor José Assis Assunção. Até o momento foram feitas vinte e oito 

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

presente ata redigida e assinada. 


