
ATA Nº 207 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às treze horas e 

trinta minutos, reuniram-se nas dependências do PLASS, os membros do 

Conselho de Administração do IMPRES. A reunião teve inicio com a leitura e 

aprovação da ata número 206. Dando continuidade, foi realizado um balanço 

do curso CPA 10. Os conselheiros que participaram do curso desejam fazer a 

prova o mais breve possível. Em relação à reunião com o senhor Elio da Silva, 

ainda não foi realizada, devendo ser agendada nos próximos dias. A demora 

em responder as solicitações dos servidores por parte da Diretoria Executiva 

também foi tema da reunião. O senhor Leandro Sartori será procurado para 

resolver essa situação. Outro assunto discutido foi à substituição da senhora 

Luci Heberle no Comitê de Investimentos, que devido a compromissos 

particulares solicitou desligamento. Um novo nome que tenha a certificação 

CPA 10 será indicado. No mês de agosto, após realização de perícia médica, 

cinco servidores foram aposentados por invalidez: Dorvalino de Oliveira, 

Margareth Aparecida Roso, Sonia Marlene Brollo, Tania Maria Mandial Rosa e 

Valdomiro Palhano. Foram apresentados os balancetes de maio e junho. Foi 

realizada a leitura do Oficio 03/2018 do Conselho Fiscal. No documento foi 

informada a aprovação dos balancetes de fevereiro, março, abril, maio e junho 

de dois mil e dezoito. Também foi solicitada informações a respeito do site do 

instituto e da falta de corpo técnico exclusivo para atendimento no IMPRES. A 

presidente do Conselho de Administração estará enviando um ofício para o 

Conselho Fiscal respondendo os questionamentos. Em resposta aos 

questionamentos do Conselho de Administração, a Diretoria Executiva enviou 

ofício informando que a minuta do Projeto de Lei para criação do Plano de 

Cargos e Salários será enviada para apreciação do Conselho na reunião de 

setembro. Em relação à cedência do servidor Marcos Antonio Bordin da Rosa, 

o SIMAE enviou o ofício 1011/2018 autorizando a transferência, a partir de 

vinte e seis de agosto, pelo período de um ano, prorrogável por igual período. 

O último assunto discutido foi o envio do relatório da auditoria realizada pelo 

Tribunal de Contas no início do ano. O documento será enviado no email dos 

conselheiros para leitura e possíveis apontamentos. Sem outros temas a serem 

discutidos, a presidente encerrou o encontro. 


