
Ata da reunião do Conselho de Administração do Rio do Sul PREV, realizada no dia 

dezesseis de junho, às treze horas e trinta minutos pelo aplicativo Google Meet. 

Aos dezesseis dias do mês de junho 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 Kuhn 

Scartom Carvalho e também Doutora 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, através 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, com a participação do 

senhor Fausto Curadi; 3- Assuntos gerais. Ramiro deu início à reunião agradecendo a 

disponibilidade dos Conselheiros e informando que a Conselheira Raquel Aparecida 

Wessner Froehlich não justificou a ausência. No primeiro item da pauta, Doutora Mariana 

informa que o servidor João Augusto Paiano requereu aposentadoria especial, mas que pela 

complexidade da matéria ficará para próxima reunião, e apresenta a Doutora Morgana 

Bertoldi que irá substituí-la durante a licença maternidade. Seguindo a 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) 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 a Senhora VERIA SCHREIBER, no cargo de Professora, com proventos Integrais 

ao tempo de contribuição  e paridade; 2) Aposentadoria voluntária por Idade - Art.40, § 1º, 

inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal ao Senhor JAIME JUSTINO DE 

ALCANTARA, no cargo de Vigia, nível B-I, com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição. O presidente colocou em discussão e votação, sendo aprovados por 

unanimidade. Fausto Curadi, Economista da AMX Consultoria apresentou o relatório de 

investimentos do Instituto referente o mês de maio, fazendo comentários do cenário mundial 

e um breve panorama do mercado financeiro interno, explicando aos Conselheiros a 

composição da nossa carteira: 88% em renda fixa, 1% em fundo imobiliário, 10% em renda 

variável e 1% em fundo multimercado. Jorge questiona sobre as aplicações em renda 

variável e Fausto explica a posição atual e o cenário mundial de investimentos com os juros 

baixos. Ramiro questiona sobre as novas oportunidades de investimentos, novos produtos, 

e Fausto explica sobre o risco e as restrições impostas na legislação previdenciária. Jorge 

pergunta se é possível comprar ações diretamente ou se precisa ser fundo, Fausto explica 

que são Fundos de Ações e que também temos a possibilidade da carteira administrada, 

com licitação de Bancos e Gestoras. Fernando Guedes questiona sobre os percentuais de 

investimentos em renda variável e Fausto explica sobre o nível de certificação, que implica 

diretamente no aumento dos percentuais. Fernando questiona também sobre o Fundo 

CARE11, Fausto explica que os Gestores venderam uma parte do Grupo Cortel e em breve 

será realizada a distribuição de dividendos aos cotistas, e que o Comitê de Investimentos 

pode consultar a Gestora sobre a forma de distribuição desses valores. Valdenir apresentou 

o relatório de receitas e despesas do Instituto no mês de maio, detalhando algumas contas, 

respondendo alguns questionamentos e informando os valores pendentes dos fundos Yeld e 

Master junto ao Banco Santos. Nos assuntos gerais, Valdenir informou sobre o novo site do 

Rio do Sul PREV, que está disponível, mas pendente de algumas atualizações e da 

proposta da criação de um aplicativo do Instituto para facilitar o acesso às folhas de 



pagamento. Fernando solicitou que conste em ata o requerimento de prorrogação do prazo, 

realizado pela Caixa Econômica Federal através de e-mail no dia oito de abril por conta da 

pandemia de Covid-19, relacionado ao problema no resgate e aplicação dos valores do 

Fundo Ima B5+. Arlete questiona sobre o atendimento do médico perito junto ao Instituto, 

pois recebeu queixa de servidores quanto a forma de tratamento do profissional, Jorge e 

Ramiro informam que em breve o serviço de perícia médica dos servidores ativos será 

assumido pelo município. 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. 

  


