
ATA Nº 220 

Aos onze  dias do mês de setembro 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, André Sauer, Loeri 

Jose Luvison, Sulany de Fatima Bortolozzo Welter, Janete Zanatta e Fabiano 

Grando Poletto. A reunião teve inicio com a aprovação da ata de nº 219. Dando 

continuidade, foi apresentado um oficio da Diretoria Executiva convidando 

todos os servidores para a palestra com o tema A “Nova Previdência e o 

Impacto para o Servidor Público” que ocorrerá no Teatro  Alfredo Sigwalt no dia 

dezessete de setembro. Em relação ao processo da senhora Helia Aparecida 

de Lima Haro, encaminhado ao Conselho de Administração para verificação e 

possível instalação de Processo Administrativo contra a servidora do IMPRES, 

os conselheiros entenderam por unanimidade que não houve má fé ou infração 

disciplinar. O próximo assunto discutido foi a denúncia em relação ao servidor 

Edson Baretta que encontra-se aposentado por invalidez desde primeiro de 

setembro de dois mil e dezoito, o qual, segundo informações encontra-se 

trabalhando como motorista, ou seja, na mesma função que exercia na 

administração municipal, na empresa Auquemia Veterinária, sito a rua Angelo 

Scarpeta, nº 620, Joaçaba. Diante disso os Conselheiros solicitam que seja 

verificado através de Sindicância/Processo Administrativo a real situação. 

Ainda em relação ao servidor, foi informado que o mesmo estava recebendo 

insalubridade indevidamente antes da data de sua aposentadoria. Em relação a 

essa situação, os conselheiros, por unanimidade, definiram que seja oficiado o 

setor de recursos humanos para verificação da veracidade dos fatos e se 

comprovado for, se tome as medidas cabíveis.  A presidente, Juliana Kusnier, 

informou que até o momento o SIMAE não efetuou o pagamento dos juros e 

multa do valor devido ao IMPRES o qual será cobrado mediante a ação judicial. 

Em relação ao concurso público, a presidente informou que fará contato com a 

Diretora do Instituto para saber a cerca do andamento do processo. O 

Conselho Fiscal enviou o ofício nº 004/2019 aprovando os balancetes de abril e 

maio. O Conselho de Administração referendou a decisão por unanimidade. 

Em relação as aposentadorias, no mês de setembro ocorreram duas 

aposentadorias: Lucelia Ferreira e Ivanete Zarpelon Flamia. Não havendo 

outros assuntos a serem discutidos, a reunião foi encerrada. 

 

 

 


