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Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às treze horas e
trinta minutos, reuniram-se de forma ordinária, 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, Nivia Moreira Baretto, Loeri Jose Luvison, Andre Sauer e Sulany
de Fatima Bortolozzo Welter. A presidente iniciou a reunião falando sobre um
encontro que ocorreu no dia onze de março com o presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos, Jorge Luiz Rosa, e com os servidores Alceu Sebastião de
Lima e Rita Valeria Weiss, participaram ainda, Juliana e Rafael, representando
o Conselho de Administração e Ivone e Tiago representando a Diretoria
Executiva do Impres. Nesse encontro foi apresentado um relatório sobre o
cálculo atuarial ano base de dois mil e dezenove, feito pela empresa Fazio
Assessoria, contratada pelo Sindicato. O documento será analisado pelo
Instituto, pois em nenhum momento essa empresa procurou o Impres para
solicitar a base de dados ou coletar informações. Outro assunto discutido foi a
reunião virtual com os vereadores do município na data de doze de março. A
iniciativa do encontro partiu da Diretoria Executiva, e teve por objetivo informar
os novos vereadores sobre a intenção de enviar um projeto completo de reforma
previdenciária, projeto esse que atenda os interesses dos servidores e do
Impres, contendo todas as alterações necessárias para que a logo prazo
tenhamos um equilíbrio atuarial e financeiro. A maior dúvida por parte dos
vereadores era se o Projeto que será encaminhado a casa legislativa era o
mesmo retirado e posteriormente rejeitado em dezembro de 2020, neste sentido
a Diretoria explicou que não, que estão elaborando um Projeto que atenda todas
as exigências, mas, que não venha a prejudicar o servidor que está para se
aposentar. Foi informado ainda, que antes de enviar o projeto para a Câmara
Municipal, o Instituto pretende realizar reuniões com os servidores, explicado as
principais mudanças nas regras de aposentadoria. Será enviado o cronograma
de reuniões para o presidente do poder legislativo. Com relação a entrega do
cálculo atuarial, foi informado que as empresas enviaram uma prévia para
análise da Diretoria Executiva. Até o final de março deverão realizar a entrega
final e a apresentação dos cálculos. Dando continuidade, os conselheiros
iniciaram a análise do Código de Ética, Relatório de Gestão ano base de 2020 e
Planejamento Anual 2021. Com relação ao Código de Ética, a informação
repassada é de que haverá uma padronização entre os regimes próprios de
previdência. Dessa forma o documento será analisado na próxima reunião. Em
relação ao Relatório de Gestão, foram feitos alguns apontamentos, que serão
repassados para a Diretoria. Quanto ao Planejamento Anual, como o documento
foi enviado somente hoje, os conselheiros farão a leitura e enviaram seu parecer
de forma virtual. No último mês ocorreu somente a aposentadoria por tempo de
contribuição da servidora Ivana de Fatima Silva Machado. A Diretoria iniciou as
tratativas para locação da sala do Instituto de Previdência do estado de Santa

Catarina – IPREV. Em um primeiro momento, o governador deve emitir um
decreto autorizando a locação do imóvel. Outro questionamento feito no
encontro foi em relação ao concurso público do Impres. A presidente informou
que em consulta ao setor de controle interno da prefeitura, a orientação
repassada foi de que o chamamento de um técnico previdenciário pode ocorrer.
Após a mudança para o local próprio, esse assunto voltará a ser discutido. Não
havendo outros assuntos a serem discutidos, a reunião foi encerrada e eu,
Rafael Martini Veiga, redigi a presente ata.

