
Ata da reunião Ordinária do Conselho de Administração do Rio do Sul PREV, 
realizada aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta 
minutos pelo aplicativo Google Meet, 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, 
reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho de Administração, estando 
presentes: Ramiro de Liz e Souza, Jorge Elpídio Wischneski, Arlete de Souza, 
Fernando Guedes, Laiana da Silva Ossemer, Carlos Alberto Luithardt, Diovana May 
Machado e a Diretoria Executiva representada pelo senhor Valdenir Borges Ribeiro. 
Esteve presente também a Doutora Mariana Kuhn Scartom Carvalho, Assessora 
Jurídica do Instituto. Como de rotina, a ata anterior é enviada previamente a todos por 
meio eletrônico, para leitura e acréscimos ou alterações, e na reunião ordinária, se não 
houver objeção, ela é aprovada e assinada por todos. Ramiro agradece a presença de 
todos e faz a leitura da pauta da reunião: 1- Aposentadorias e Pensões; 2- Carteira de 
Investimentos de Março; 3- Assuntos Gerais, e em andamento à pauta, passa a 
palavra para Doutora Mariana apresentar os pedidos de aposentadorias e pensões 
que necessitam ser analisados pela plenária do Conselho de Administração do 
Instituto, conforme segue: Requerimento de pensão por morte da Senhora DILMA 
MARCILIO RODRIGUES, brasileira, viúva, portadora do RG n. 2.129.136 e inscrita no 
CPF n. 009.163.129-76, residente e domiciliada na Rua Botânico Kuhmann, 541, 
Bairro Eugênio Schneider, Rio do Sul/SC, na qualidade de cônjuge do servidor público 
municipal aposentado Senhor JOÃO RODRIGUES, falecido em 12/03/2021; 

Requerimento de aposentadoria voluntária por Idade e Tempo de Contribuição - 
Especial de Magistério - Art. 6° da Emenda Constitucional 41/2003, da Senhora 
ADRIANA ALICE HOELLER, brasileira, solteira, servidora pública, portadora do RG n. 
2.125.065 e inscrita no CPF n. 792.101.479-87, residente e domiciliada na Rua Pedro 
Moretto, 44, Centro, Rio do Sul/SC, no cargo de Professora, nível F-I, com proventos 
Integrais ao tempo de contribuição, e paridade, a partir de 01/05/2021; Requerimento 
de aposentadoria da Senhora ROSANE TERESINHA EING DE ANDRADE, brasileira, 
casada, funcionária pública, portadora do RG n. 2.122.348 e inscrita no CPF n. 
733.919.309-00, residente e domiciliada na Rua Dalia Rosa, 67, apto 07, Bairro 
Forquilhas, São José/SC, no cargo de Auxiliar Administrativo I, nível F-I, com 
proventos Integrais ao tempo de contribuição e paridade, a partir de 01/05/2021. O 
presidente colocou em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Em 
seguida o Presidente do Conselho passa a palavra para o senhor Valdenir, Diretor 
Executivo do Instituto, para que apresente a Carteira de Investimentos de março. 
Valdenir explica que não houveram novos aportes ou qualquer movimentação da 
carteira de investimentos, que fechou o mês com uma rentabilidade de R$ 928.787,47, 
com destaque para renda variável que mais uma vez fechou positiva. Na sequência o 
Diretor Executivo apresentou o relatório de receitas e despesas do Instituto, 
destacando que os recolhimentos da folha estão dentro dos prazos, COMPREV, 
parcelamentos e Aporte Financeiro também com os pagamentos regulares. Já nos 
assuntos gerais, Arlete questionou o número de servidores ativos que aparece no 
demonstrativo, e Valdenir explica que na hora de salvar em PDF certamente deu erro 
por causa das fórmulas do Excel, mas vai providenciar a correção.  Fernando Guedes 
informa que foi encaminhado o ofício para a Secretaria da Câmara solicitando o 
espaço para apresentação do Instituto aos Vereadores e Valdenir confirmou que 
recebeu o retorno do agendamento para dia 29/04/2021 às dez horas. Nada mais 
havendo para tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Arlete de Souza, lavrei a presente 
ata, que será assinada por mim e demais participantes. 


