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Aos sete  dias do mês de agosto 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, Tailise Cristina Kopp, Tiago 

Dupont Giumbeli, Sulany de Fatima Bortolozzo Welter, Janete Zanatta e 

Fabiano Grando Poletto. A reunião teve inicio com a aprovação da ata de nº 

217. Dando continuidade, foi apresentada a Resolução nº 001/2019 do 

Conselho de Administração que estabelece as regras para o requerimento de 

aposentadoria. Outro assunto discutido foi a palestra realizada com os 

servidores no teatro. Na ocasião a Diretora Presidente, Eliane Aparecida Ceron 

Vier enfatizou a importância desses encontros, informando que serão 

realizados outros. No primeiro encontro a participação dos servidores foi baixa. 

A presidente, Juliana Kusnier, informou que até o momento o SIMAE não 

efetuou o pagamento dos juros e multa do valor devido ao IMPRES. 

Atualmente o valor está em nove mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta e 

três centavos. Foi apresentado um pedido da servidora Helia Aparecida de 

Lima Haro, solicitando informações acerca do equívoco em seu processo de 

aposentadoria. A Diretora de Previdência, Vania Brandalise, analisou o 

documento, emitiu parecer e encaminhou para apreciação do Conselho de 

Administração O documento será enviado no email dos conselheiros e 

deliberado na próxima reunião. Foram encaminhados para conhecimento dos 

conselheiros os balancetes financeiros do mês de maio. O Conselho Fiscal 

enviou o ofício nº 003/2019 aprovando os balancetes de fevereiro e março. O 

Conselho de Administração referendou a decisão por unanimidade. Em relação 

as aposentadorias, no mês de julho ocorreram sete pedidos, sendo dois por 

tempo de contribuição (Rosana Schauffler Heberle e Venancio Horbach) e 

cinco por invalidez, após realização de perícia médica (Dirlei Terezinha 

Spazzini Teixeira, Lucelia Ferreira, Luiz Lovatel, Marilene Recalcatti da Espada 

e Suzana Farenzena). Nesse período também foi gerada uma pensão devido 

ao falecimento do servidor Ari de Souza. Não havendo outros assuntos a 

serem discutidos, a reunião foi encerrada. 

 

 


