Ata da reunião do Conselho de Administração do Rio do Sul PREV, realizada no dia
dezoito de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos pelo
aplicativo Google Meet.
Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, com a presença do presidente
Ramiro de Liz e Souza, o Vice-presidente Jorge Elpídio Wischneski, os Conselheiros Arlete
de Souza, Carlos Alberto Luithardt, Diovana May Machado, Fernando Guedes, Laiana da
Silva Ossemer, a Assessoria Jurídica com Doutora Mariana Morgana Bertoldi, e Diretoria
Executiva representada pelo senhor Valdenir Borges Ribeiro, foi realizada reunião Ordinária
virtual do Conselho de Administração do Rio do Sul PREV, por meio do aplicativo Google
Meet, para tratar dos assuntos: 1- Processos de Aposentadorias e Pensões; 2- Análise da
Carteira de Investimentos e relatório demonstrativo das receitas e despesas; 3- Assuntos
gerais. Ramiro deu início à reunião agradecendo a participação e disponibilidade dos
Conselheiros. No primeiro item da pauta, Doutora Morgana Bertoldi apresentou os pedidos
de aposentadorias que precisam ser analisados pela plenária do Conselho de Administração
do Rio do Sul PREV, conforme segue: 1) Pedido de aposentadoria voluntária por Idade e
Tempo de Contribuição - Art. 3° da Emenda Constitucional nº 47/05 – Fórmula 85/95,
solicitado pela Senhora IEDA JAQUELINE STOFELA no cargo de Agente Administrativo,
nível G-1, com proventos Integrais ao tempo de contribuição e paridade, com parecer
jurídico favorável a aposentadoria; 2) Requerimento de aposentadoria voluntária por Idade e
Tempo de Contribuição especial de magistério, Art. 6° da Emenda Constitucional 41/2003
c/c art. 40, § 5º da Constituição Federal solicitado pela Senhora MARILEUSA ADRIANA
FRONZA STOLF, no cargo de Professora, com proventos Integrais ao tempo de
contribuição e paridade, com parecer jurídico favorável a aposentadoria. O presidente
colocou em discussão e votação, sendo todos aprovados por unanimidade. Doutora
Morgana também informou os valores dos benefícios de aposentadoria das servidoras em
questão, conforme solicitação na reunião anterior do Conselheiro Jorge. Valdenir apresentou
a Carteira de Investimentos do mês de julho, destacando a rentabilidade de R$ 8.026.069,30
puxada pelos fundos IMA-B que compõem praticamente 40% da nossa carteira, e também o
bom desempenho da renda variável, fechando o mês de julho com o valor total investido de
R$ 241.400.600,52. Valdenir informou também que o Comitê de Investimentos esteve
reunido com a Consultoria Financeira e sinalizou o interesse de promover algumas
realocações nos fundos, visando aportar um percentual maior na renda variável, conforme
aprovado na Política de Investimentos do Instituto. Na sequência apresentou o
Demonstrativo do mês de julho, detalhando as receitas e despesas, informando que todos
os parcelamentos estão em dia. Arlete questiona os valores dos parcelamentos de junho e
Valdenir explica que o município havia recolhido apenas os juros, mas que o valor principal
já foi depositado também. Arlete questiona que no demonstrativo de julho só aparecem três
parcelamentos, e Valdenir justifica que as planilhas de acompanhamento são semestrais, e
na planilha de julho a fórmula do Excel não foi atualizada, mas que estará promovendo a
correção e encaminhará novamente por e-mail aos Conselheiros. Nos assuntos gerais,
Valdenir informa que a representante dos Inativos no Conselho de Administração, Raquel
Aparecida Wessner Froehlich, atingiu o limite de três faltas consecutivas nas reuniões
ordinárias sem justificativa, sendo substituída pelo suplente Valdir Meinike. Laiana questiona
o posicionamento da Conselheira Arlete, contrária à adequação da alíquota de 14% da parte
do servidor alegando desconhecer o déficit atuarial e não haver discussão com o Sindicato.
Laiana justifica que na proposta de criação do Instituto foi discutido o aumento de alíquota e
em diversas reuniões falou-se sobre a necessidade de adequação conforme determina a

Emenda Constitucional n. 103/2019, e solicita constar em ata todas as conversas das
reuniões do Conselho. Arlete fala que nunca foi discutido nas reuniões, que leu todas as
atas desde o início do ano e não encontrou nada, solicitando também que conste em ata
todas as discussões das reuniões. Fernando Guedes afirma que houve a discussão da
alíquota nas reuniões, mesmo não constando em ata. Ramiro também afirma recordar das
discussões sobre a adequação de alíquota nas reuniões. Arlete informa que vai conversar
com os Vereadores na quarta-feira, dia dezenove de agosto de dois mil e vinte às nove
horas. Nada mais havendo para tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Valdenir Borges Ribeiro,
lavrei a presente ata, que será assinada por mim e demais participantes.

