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Aos dezessete  dias do mês de abril 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, Marcos Antonio 

Bordin da Rosa, Rafael Martini Veiga, Nivia Moreira Baretto, Janete Zanatta, 

Loeri Jose Luvison, Fabiano Grando Poletto, Sulany de Fatima Bortolozzo 

Welter e Andre Sauer. O primeiro assunto discutido foi sobre a soberania do 

Conselho de Administração em relação a Diretoria Executiva, conforme 

colocações do vice-presidente, Marcos Antonio Bordin da Rosa. Dando 

continuidade a presidente, Juliana Kusnier, falou sobre a aprovação dos 

projetos de lei enviados para a Câmara de Vereadores. Em relação ao projeto 

que cria o plano de cargos e salários para o IMPRES, os vereadores fizeram 

uma emenda exigindo a certificação CPA 10 para o cargo de técnico 

previdenciário e a certificação CPA 20 para o cargo de analista previdenciário. 

Quanto ao projeto que altera a taxa de administração foi aprovado o aumento 

de 1,5% para 2,0% com a emenda que sempre que a rubrica tiver saldo maior 

que quinhentos mil reais na conta o valor retornará para a conta geral do 

Instituto. A Diretoria Executiva estará realizando a contratação da empresa 

para a elaboração do edital do concurso público. Foi apresentado um 

requerimento da senhora Giane Maria Marquezze Lecher solicitando 

desligamento do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos. O 

senhor Andre Sauer colocou-se a disposição para participar do Comitê. O seu 

nome foi acatado por unanimidade. Outro assunto discutido foi um oficio 

enviado pelo SIMAE solicitando o não pagamento de juros e multa sobre o 

valor devido ao IMPRES correspondente aos vencimentos pagos aos 

aposentados ser maior que o valor recolhido dos servidores ativos. Após 

consulta jurídica com a senhora Vania Brandalize, os conselheiros rejeitaram o 

pedido, entendendo ser uma renúncia de receita e acataram por unanimidade o 

parecer jurídico datado em dezessete de abril de dois mil e dezenove. A 

apresentação do Cálculo Atuarial voltou a ser tema da reunião. A idéia é 

realizar duas assembléias de apresentação para os servidores no mês de 

junho. Foram apresentados os balancetes financeiros do mês de fevereiro de 

dois mil e dezenove e o oficio 02/2019 do Conselho Fiscal aprovando os 

balancetes de janeiro, o qual foi aprovado por todos os conselheiros. Em 

relação as aposentadorias, no mês de abril, tivemos o pedido do senhor Darci 

de Lima. Não havendo outros assuntos a serem discutidos, a reunião foi 

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

 

 

 


