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Aos vinte nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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, Fabiano Grando Poletto, Nivia 

Moreira Barreto, Andre Sauer, Sulany de Fatima Bortolozzo Welter e Loeri Jose 

Luvison, juntamente com os membros do Conselho Fiscal: Patricia Callegari 

Warken, Derli Francisco da Silva e Leda Silva Kerber, no intuito de finalizar os 

trabalhos e encerrar os mandatos desta gestão. Em virtude do Ofício nº 

007/2021/IMPRES/JBA e do Ofício datado em 28 de fevereiro de 2022 ambos do 

Conselho Fiscal comunicando a saída dos conselheiros Eliane Aparecida Ceron 

Vier e André Luiz Dri, os quais ocupavam os cargos de Presidente e Secretário 

respectivamente, para dar continuidade aos trabalhos e visando a aprovação de 

contas do ano base 2021, os membros do Conselho Fiscal realizaram eleição 

para Presidente e Secretário, os eleitos foram para Presidente a Sra. Patricia 

Callegari Warken e para Secretário o Sr. Derli Francisco da Silva, as contas foram 

analisadas e foram anotadas as indicações e ressalvas apontadas pelo Conselho 

Fiscal, na oportunidade foi chamado para participar da reunião o Diretor 

Administrativo e Financeiro Johnny George Oliveira de Carvalho, onde foram 

solicitados algumas informações e documentos necessários para finalizar a 

aprovação de contas. O Conselho Fiscal aprovou as contas referentes aos meses 

de julho de 2021 à dezembro de 2021, e o Conselho Deliberativo referendou o 

ato. O Diretor de Previdência e Atuária também participou da reunião e repassou 

algumas informações referentes ao Cálculo Atuarial. Na oportunidade a palavra 

foi passada para a Presidente Sra. Juliana Kusnier que agradeceu o empenho e 

dedicação de todos os Conselheiros que juntos com os demais atores do instituto 

alcançaram os objetivos da Certificação do Pro Gestão, o chamamento dos 

funcionários efetivos do IMPRES por Concurso Público, a locação e mudança da 

sede do IMPRES, bem como toda mobilização democrática e de resistência 

ocorrida na construção e aprovação da Reforma Previdenciária. Não havendo 

mais nada a tratar foi encerrado a reunião e eu Rafael Martini lavrei a ata que 

segue assinada pelos presentes. 


