Aos vinte e oito dias do mês de janeirodo ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta
minutos, nas dependências do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
Municipais de Rio do Sul - Rio do Sul PREV, sito à Rua Oscar Kirsten, número noventa e
sete, no centro da cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, reuniram-se
ordinariamente os membros do Conselho de Administração, estando presentes: Ramiro de
Liz e Souza, Laiana da Silva Ossemer, Jorge Elpidio Wischneski, Fernando Guedes,Arlete
de Souza, Diovana May Machado, Carlos Alberto Luithardt, Raquel Aparecida Wessner
Froehlich e o Diretor Executivo Valdenir Borges Ribeiro.Esteve presente também a Doutora
Mariana Kuhn Scartom Carvalho, Assessora Jurídica do Rio do Sul PREV. 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. O Presidente do Conselho deu as boas vindas a todos, principalmente aos novos
conselheiros, Carlos Alberto Luithardt e Raquel Aparecida Wessner Froehlich, que
assumiram as vagas titulares no Conselho. No primeiro assunto da pauta,Doutora Mariana
apresentou os pedidos de aposentadorias que precisam ser analisados pela plenária do
Conselho de Administração do Rio do Sul PREV, conforme segue: 1) NELITA KOSLOWSKI
CONSTANTINO: Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade à
Senhora NELITA KOSLOWSKI CONSTANTINO, brasileira, casada, servidora pública,
portadora do RG nº. 2124660 SSP/SC, inscrita no CPF nº. 743.386.259-53, residente e
domiciliada na Rua Goiás, nº. 50, Bairro Boa Vista, cidade de Rio do Sul, SC, no cargo de
Professor, nível E-3 com a integralidade da última remuneração e paridade partir de
25/01/2020. 2) KLAIRY SIMONE WUTZOW: conceder aposentadoria voluntária por tempo
de contribuição e idade à Senhora KLAIRY SIMONE WUTZOW, brasileira, separada,
servidora pública, portadora doRG nº. 2.623.915 IGP/SC e inscrita no CPF nº. 741.682.31968, residente e domiciliada na Rua Alfredo Swarowski, nº. 1032, Bairro Bela Aliança, Rio do
Sul, SC, no cargo de Professor, nível B-4 com a integralidade da última remuneração e
paridade partir de 01/02/2020. 3) JOSÉ HAMILTON MOREIRA FERRO: conceder a
aposentadoria voluntária por idade ao Senhor JOSÉ HAMILTON MOREIRA FERRO,
brasileiro, casado, médico, portador doRG nº. 578844 SSI/SC e inscrito no CPF nº.
222.299.490-04, residente e domiciliado na Rua Botânico Kulhmann, nº. 179, Bairro Eugênio
Schneider, cidade de Rio do Sul, SC, no cargo de Médico, nível K-1, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, sem paridade, a partir de 01/02/2020. 4) MARIA
NELI DOS SANTOS: conceder a partir de 02 de janeiro de 2020, pensão por morte à
Senhora MARIA NELI DOS SANTOS, brasileira, viúva, portadora do RG nº. 1.513.051 e
inscrita no CPF nº. 674.536.009-87, residente e domiciliada na Rua José Clemente
Demarchi, nº. 219, Bairro Barra do Trombudo, Rio do Sul, na qualidade de cônjuge do
servidor público aposentado Senhor ALCIDES ALVES DOS SANTOS. O presidente colocou
em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Fausto
Curadi, Consultor Financeiro da Empresa AMX Capital apresentou o resultado da carteira de
investimentos do ano de dois mil e dezenove, fazendo uma retrospectiva dos cenários
interno e externo e também da evolução do PIB nos últimos dez anos, destacando que
nosso RPPS ultrapassou a meta atuarial em 6,32% (seis vírgula trinta e dois por cento) no
ano que passou. Fausto aproveitou para fazer uma breve apresentação das expectativas do
mercado para o ano de dois mil e vinte, estimativas econômicas, favorecimento do setor
agropecuário, desempenho do PIB, as reformas tributária e administrativa, explicando sobre
as tendências de privatizações, com impacto na renda fixa, segurança e alinhamento das
legislações, com oportunidades para a renda variável, chamando a atenção para propostas
de carteiras administradas, o que gerou alguns questionamentos dos conselheiros, os quais

foram devidamente esclarecidos pelo Consultor. Seguindo a pauta da reunião, foi eleita a
conselheira Raquel Aparecida Wessner Froehlich, para secretariar o Conselho, sendo que
foi afirmado pelos conselheiros que a mesma pode contar com o auxílio destes e de toda a
Diretoria Executiva do Rio do Sul PREV. Valdenir apresentou a versão final da logomarca do
Instituto com as alterações sugeridas e com o devido Manual da Identidade Visual, sendo
aprovado pelos conselheiros, com abstenção da conselheira Arlete, pelos motivos já
registrados na ata da reunião anterior. Recebemos a visita do senhor João Martinussi da
empresa Grid Investimentos, que apresentou alguns fundos distribuídos por eles, a exemplo
do Fundo Icatu Dividendos, que serão encaminhados para Consultoria Financeira emitir
parecer. Valdenir apresentou as receitas e despesas do Instituto referentes o mês de
dezembro de 2019, detalhando algumas contas e os saldos existentes. Nos assuntos gerais,
a conselheira Arlete questionou a forma de comunicação do Instituto com relação ao
desligamento da senhora Margarete Franz, que foi realizada por meio de uma mensagem de
WhatsApp, sugerindo que seja oficiado o membro sempre que houver esse tipo de situação.
Sobre o questionamento da conselheira, Valdenir justificou que essa é uma das funções do
Secretário do Conselho, e que a mensagem foi enviada com todo embasamento legal pela
equipe do Instituto, afirmando que está secretariando o Conselho de Administração desde o
desligamento da senhora Maristela Marconsini, e que se compromete a auxiliar a nova
secretária com as atas e documentações pertinentes ao Conselho, de modo a melhorar a
comunicação. Nada mais havendo a tratar, eu, Valdenir Borges Ribeiro, lavrei a presente
ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e demais presentes.

