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Aos quatro dias do mês de maio 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, Rafael 

Martini Veiga, Rubia Karen Provensi, Fabiano Grando Poletto, Sulany de Fatima 

Bortolozzo Welter e Tailise Cristina Kopp. A reunião teve inicio com a 

participação do Diretor de Previdência Tiago Dupont Giumbelli que apresentou 

algumas situações para decisão do colegiado. A primeira está relacionada a 

realização de prova de vida pelos servidores que não dispõe de condições 

físicas/saúde de realizar presencialmente. Nesse quesito ficou acordado que a 

assistente social do Plano de Saúde e Assistência Social – Plass realizará a 

verificação in loco. A próxima situação diz respeito ao pagamento de uma 

segunda perícia médica para os servidores que tiveram a aposentadoria por 

invalidez revertida. Nesse item o Conselho irá regulamentar a situação através 

de resolução. Nos últimos meses, das vinte perícias realizadas, dez servidores 

retornaram para a atividade. Em relação a locação da sala do Instituto de 

Previdência do Estado, o processo encontra-se parado devido ao afastamento 

do governador Carlos Moisés da Silva. O próximo assunto foi a aprovação do 

Código de Ética. O documento foi enviado no email dos conselheiros na data de 

três de março e também foi analisado pelo Conselho Fiscal, sendo aprovado por 

unanimidade. A apresentação do cálculo atuarial realizado pela Caixa 

Econômica Federal também foi tema do encontro. A mesma ocorreu de forma 

virtual na data de três de maio. Foi apontado um déficit atuarial no valor de R$ 

181.227.852,89 (cento e oitenta e um milhões, duzentos e vinte e sete mil, 

oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos). No último período 

ocorreram três aposentadorias por tempo de contribuição: Clauberto Slongo, 

Dirce Regina Freiberger Ungericht e Nelia Maria Fin. A presidente reforçou o 

convite para a capacitação de conselheiros que vai acontecer no dia dez de 

maio. Encerrada a pauta do encontro, a reunião foi finalizada e eu, Rafael Martini 

Veiga, redigi a presente ata. 


