
ATA Nº 242 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às treze horas e 

trinta minutos, reuniram-se de forma extraordinária, nas dependências do 

PLASS, os membros do Conselho de Administração do Impres: Juliana Kusnier, 

Marcos Antonio Bordin da Rosa, Rafael Martini Veiga, Rubia Karen Provensi, 

Fabiano Grando Poletto e Sulany de Fatima Bortolozzo Welter. A reunião teve 

início com a leitura e aprovação da ata nº 241. Dando sequência, a presidente 

informou que o objetivo da reunião é a definição da locação ou não de uma sala 

comercial para o Instituto. Conforme acordado no último encontro, foi enviado 

um ofício para a Diretoria Executiva, solicitando o envio de orçamentos para a 

compra de uma sala comercial localizada num raio de no máximo mil metros da 

sede da Prefeitura Municipal de Joaçaba e que atenda as normas de 

acessibilidade. Foram encaminhados para análise do Conselho de 

Administração quatro orçamentos de compra de salas. Os valores variam entre 

trezentos e trinta mil reais a quatrocentos e cinquenta mil reais, com metragem, 

a partir de oitenta e seis metros quadrados. Foi solicitada a presença do Diretor 

de Previdência, Tiago Dupont Giumbelli, para explicar quais os procedimentos 

legais para a compra. O mesmo, explicou que por se tratar de uma autarquia do 

município, a única forma de aquisição é através de processo licitatório. Foi 

apresentado para os conselheiros um documento enviado pelo Instituto de 

Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV oferecendo a locação de uma 

sala no Edifício Ermacenter, localizado em frente à prefeitura. O valor do aluguel 

seria de mil novecentos e cinquenta e cinco reais e o valor para compra a partir 

de trezentos e vinte e sete mil reais.  Diante das informações e com o objetivo 

de resolver o problema da sala o mais breve possível, haja vista o pedido da sala 

por parte da Administração Municipal os conselheiros decidiram pela locação da 

sala do IPREV, garantindo a preferência futura na compra do imóvel. A Diretoria 

Executiva será comunicada da decisão e ficará responsável pelos trâmites 

necessários para locação. Não havendo outros assuntos a serem discutidos a 

reunião foi encerrada. 

 


