
ATA Nº 214 

Aos vinte e sete dias do mês de março 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: Marcos Antonio Bordin da Rosa, 

Rafael Martini Veiga, Nivia Moreira Baretto, Janete Zanatta, Loeri Jose Luvison, 

Fabiano Grando Poletto, Tiago Dupont Giumbeli, Sulany de Fatima Bortolozzo 

Welter e Andre Sauer. A reunião foi presidida pelo senhor Marcos Antonio 

Bordin da Rosa e teve inicio com a leitura e aprovação da ata nº 213. Dando 

continuidade foi apresentada a nova técnica de administração cedida para o 

IMPRES. A servidora Emanuelle Biolchi é formada em direito e possui 

especialização em direito previdenciário. O próximo assunto discutido foi o 

projeto de lei que institui o plano de cargos e salários do IMPRES. O vereador 

Ricardo Antonello pediu vistas ao projeto e sugeriu a retirada do cargo de 

técnico previdenciário. Com relação ao projeto que altera a taxa de 

administração para 2%, o vereador também se mostrou contrário, afirmando 

que no longo prazo o impacto financeiro será muito grande. Diante dessa 

situação, a Diretoria Executiva do instituto esteve  reunida na câmara de 

vereadores para explicar a importância da criação do corpo técnico exclusivo e 

da alteração da taxa de administração, já que informalmente, o prefeito 

anunciou que solicitará a sala cedida para o IMPRES. O próximo assunto 

discutido foi o Cálculo Atuarial. No dia vinte e oito de março o atuário da 

empresa Lumens Atuarial virá fazer a apresentação do cálculo para o prefeito 

municipal, vereadores e convidados, para sanar as dúvidas pendentes. A 

apresentação para o Conselho de Administração será em abril. Foram 

apresentados os balancetes financeiros de janeiro de dois mil e dezenove. Em 

relação as aposentadorias no mês de março, houveram duas: Elizete Marques 

e Helia Aparecida de Lima Haro e uma pensão devido ao falecimento da 

senhora Juventina Nunes Pereira. Com relação ao ingresso de novos 

servidores, até o momento foram cinqüenta e sete efetivações. Outro assunto 

debatido na reunião foi a alteração do estatuto dos servidores municipais. A 

informação que chegou ao conselho foi que a administração pretende enviar 

para a Câmara Municipal de Vereadores sem as modificações sugeridas pelos 

servidores. Os conselheiros estarão acompanhando o andamento do projeto. 

Encerrada a pauta do encontro, o presidente finalizou a reunião. 


