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Aos nove dias do mês de novembro 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, Loeri Jose Luvison, Sulany de 

Fatima Bortolozzo Welter, Fabiano Grando Poletto e Nivia Moreira Barreto. O 

primeiro assunto discutido foi o regimento interno do Comitê de Investimentos, 

enviado anteriormente para apreciação dos conselheiros. Após análise e 

discussão o documento foi aprovado por unanimidade. A diretoria executiva 

enviou ofício informando a necessidade de atualização do regimento interno do 

Conselho de Administração. Após o projeto de reforma previdenciário ser 

sancionado, o regimento será atualizado. Outro assunto encaminhado pela 

Diretoria Executiva foi a ausência da segurada Dulce de Oliveira Barros na 

perícia médica anual. A empresa responsável pela realização da perícia solicitou 

a cobrança, pois disponibilizou os médicos na data estipulada. Em contato com 

a segurada, foi informado que na data da perícia houve uma piora no quadro de 

saúde, pois faz uso de oxigênio. A Diretoria Executiva solicitou que o Conselho 

de Administração defina se o valor da pericia dever ser cobrado do segurado em 

caso de ausência. Após uma análise, decidiu-se que será solicitado a visita da 

assistente social do PLASS para verificar a real situação da segurada. Em um 

primeiro momento o valor não deverá ser cobrado. Em relação ao projeto de lei 

de reforma previdenciária, após a aprovação da Câmera Municipal de 

Vereadores o projeto está aguardando a sanção do Prefeito Municipal. As 

emendas apresentadas foram analisadas pela Associação de Institutos 

Municipais de Previdência e Assistência de Santa Catarina -ASSIMPASC. O 

último assunto discutido foi a elaboração de um projeto de lei estabelecendo uma 

remuneração para os próximos membros dos colegiados do Impres. A ideia 

inicial é melhorar a remuneração dos integrantes da Diretoria Executiva e 

estabelecer um valor para cada conselheiro que participar das reuniões dos 

colegiados. A remuneração visará incentivar a participação nos encontros e 

também, a busca por uma melhor qualificação dos conselheiros. Os conselheiros 

optaram por aguardar o projeto de reforma previdenciária ser sancionado para 

iniciar a elaboração da minuta do projeto visando a remuneração dos colegiados. 

A presidente informou que na data de dezesseis de novembro, as nove horas, 

acontecerá uma live de apresentação da política de investimento para o próximo 

ano. O link será enviado para os conselheiros. Não havendo outros assuntos a 

serem discutidos, a reunião foi encerrada e eu, Rafael Martini Veiga, redigi a 

presente ata. 

 

 


