
ATA Nº 249 

Ao primeiro dia do mês de setembro 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, Nivia Moreira Barreto, Andre Sauer, Loeri Jose Luvison e Sulany 

de Fatima Bortolozzo Welter. A reunião teve início com a leitura e aprovação das 

atas de nº 247 e 248. Dando sequência, a presidente Juliana Kusnier, falou sobre 

uma reunião realizada com o Sindicato na data de dezesseis de agosto para 

tratar das alterações realizadas pelo executivo no projeto de reforma 

previdenciária. Também foi realizada uma reunião com a assessoria jurídica da 

Câmara Municipal de Vereadores para tratar do assunto. Conforme mencionado 

na ata anterior, o Impres solicitou uma reunião com o prefeito para esclarecer os 

motivos das alterações no projeto de lei. A reunião ocorreu na data de dezoito 

de agosto e contou com a participação de Ivone Zanatta e Marcos Antônio Bordin 

da Rosa, como representantes do Instituto. No encontro ficou acordado que os 

jurídicos da Prefeitura, Simae, Câmara de Vereadores e Impres devem reunir-se 

e chegar em um consenso sobre o projeto de reforma previdenciária. Os 

representantes do Impres foram questionados sobre a emissão da Resolução nº 

02/2021 do Conselho de Administração, prorrogando o mandato dos Conselhos. 

Na oportunidade, foi esclarecido que a prorrogação é necessária até a aprovação 

do projeto de lei, pois a composição dos Conselhos sofrerá alterações e a eleição 

já será baseada na nova lei. Em outro momento, o mandato dos Conselhos 

também foi prorrogado. Assim que o projeto de lei for sancionado, o Conselho 

de Administração dará início ao processo eleitoral. Ainda em relação a 

prorrogação dos mandatos, o Conselho Fiscal enviou ofício solicitando a 

revogação da Resolução nº 02/2021 e o início dos trâmites para eleição dos 

novos Conselhos do Instituto. Os conselheiros decidiram manter a Resolução. O 

Conselho Fiscal será informado da decisão. A Diretora Presidente, Ivone 

Zanatta, enviou para conhecimento do Conselho a portaria de instituição do 

Programa Qualidade de Vida e Saúde do Servidor. Também foi enviado para 

análise o Programa de Segurança da Informação, em atendimento a lei de 

proteção de dados. Sendo aprovado por unanimidade. A última informação 

repassada foi sobre o andamento do processo de locação da sala localizada no 

Edifício Ermacenter. Nos próximos dias, o governador do estado deve emitir um 

decreto autorizando a locação. Finalizada a pauta do encontro, a reunião foi 

encerrada e eu, Rafael Martini Veiga, redigi a presente ata. 


