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Aos onze dias do mês de julho 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 anterior. Dando continuidade, a presidente, Juliana Kusnier, fez um balanço 

da participação no primeiro Congresso Nacional de Institutos de Previdência, 

realizado em Florianópolis. Durante o Congresso, a necessidade de reforma na 

previdência foi altamente discutida. Outro assunto discutido está relacionado ao 

curso CPA10, foi enviado no email de cada participante o cronograma e o 

material a ser utilizado no curso. O presidente da Diretoria Executiva estará 

enviando um ofício para a Prefeitura Municipal de Joaçaba, Câmara Municipal 

de Vereadores e SIMAE, solicitando a dispensa dos servidores inscritos. A 

relação de servidores aposentados no mês de junho foi apresentada: Elio da 

Silva e Ivone Augusta Branco Sgaria. Outro assunto discutido, foi a alteração na 

resolução que trata do décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas 

do IMPRES. No ano de dois mil e nove, o Conselho de Administração emitiu 

uma resolução determinando que o pagamento do décimo terceiro seria 

realizado em duas parcelas, a primeira em junho e a segunda em dezembro. A 

Diretoria Executiva solicitou alteração, seguindo o calendário do município. A 

alteração foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. A nova 

resolução será elaborada e publicada no Diário Oficial. Em relação à atualização 

do site do Instituto, a empresa que ganhou a licitação foi a Studio Alfa. O 

Tribunal de Contas ainda não enviou o relatório da auditoria realizada. Outro 

tema abordado na reunião está relacionado ao abono de permanência. Alguns 

servidores procuraram a presidente do Conselho para reclamar sobre a 

divergência nas datas de solicitação do direito. Ao procurar o IMPRES quando o 

servidor Elio da Silva estava atuando, foi repassada uma data e ao fazer o 

pedido, o benefício não pode ser concedido. Pensando em resolver essa 

situação, será agendada uma reunião com o senhor Elio, para verificar qual 

enquadramento estava sendo utilizado. Os balancetes financeiros do IMPRES 

foram enviados para o Conselho faltando a assinatura do contador Cesar 

Ribeiro. O Conselho Fiscal também não informou se aprovou o balancete de 

março e se as alterações solicitadas foram atendidas. Em relação à meta 

atuarial, no mês de abril não foi atingida, mas no acumulado do ano, está sendo 

alcançada. A cedência do servidor Marcos voltou a ser discutida. Será solicitado 

que a Diretoria Executiva oficialize o pedido para o SIMAE. Não havendo outros 

assuntos a serem debatidos, a reunião foi encerrada e eu, Rafael Martini Veiga, 

redigi a presente ata. 

 


