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

vinte e um de julho, às quatorze horas e trinta minutos pelo aplicativo Google Meet. 

Aos vinte e um dias do mês de julho 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; 3- Reforma Previdenciária; 

4- 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 Antunes Paiano requereu aposentadoria especial devido à exposição à ação 

de agentes nocivos à saúde e/ou à integridade física de no mínimo 25 (vinte e cinco) anos, 

com análise até 12/11/2019, no cargo de Cirurgião Dentista. Em análise a este requerimento 

Doutora Mariana explanou que após analise documental apresentada, verificou-se que entre 

os períodos de 11/08/2003 a 10/08/2005 e 14/07/2008 a 13/07/2010 o servidor este afastado 

de suas atividades diante da concessão de Licença para tratar de assuntos particulares, 

sem contribuição para este regime de previdência, deste modo o servidor não preenche se 

quer os 25 anos de contribuição para fundamentar o pleito, haja vista que o servidor solicitou 

em seu requerimento que a concessão de seu beneficio previdenciário, deveria ser 

considerado até a data de 12/11/2019, data que antecede a Emenda Constitucional 

103/2019. Deste modo o parecer jurídico foi pelo indeferimento do requerimento,      

destacando que analisou o processo, chamou o servidor para conversar e esclarecer as 

dúvidas. O presidente colocou em discussão e votação, sendo aprovado o indeferimento do 

requerimento por unanimidade. Seguindo o mesmo assunto de pauta, Doutora Morgana 

Bertoldi apresentou os três pedidos de aposentadorias que precisam ser analisados pela 

plenária do Conselho de Administração do Rio do Sul PREV, conforme segue: 1) 

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 SILVANA TOMEDI, no cargo de Professora, com proventos 

Integrais ao tempo de contribuição  e paridade; requerimento de aposentadoria voluntária 

por Idade e Tempo de Contribuição - Art. 3°da Emenda Constitucional nº 47/05 – Fórmula 

85/95; 2) Requerimento de aposentadoria pelo Senhor SILVIO ANDRADE, no cargo de 

Motorista de Caminhão, nível G-1, com proventos Integrais ao tempo de contribuição, e 

paridade; 3) Requerimento de aposentadoria voluntária por Idade e Tempo de Contribuição - 

Art. 6° da Emenda Constitucional 41/2003 solicitado pelo Senhor ANTONIO CARLOS 

SEBOLD, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com proventos Integrais ao tempo de 

contribuição e paridade tendo todos parecer jurídico deferindo os requerimentos de 

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

unanimidade. Valdenir apresentou a Carteira de Investimentos do mês de junho, destacando 

o bom rendimento da Renda Variável e a recuperação dos Fundos compostos por Títulos 

Públicos.  Em seguida detalhou o relatório de receitas e despesas do Instituto no mês de 

junho, respondendo alguns questionamentos e informando os valores pendentes do 

município em relação ao recolhimento da parte patronal, aporte financeiro e parcelamentos. 



Ficou acertado com o Conselho que até o final do mês de julho, caso não sejam sanadas as 

pendências de parcelamentos, será encaminhada correspondência para a Administração 

municipal, expressando a preocupação dos Conselheiros com essa questão financeira, bem 

como, será notificado o Banco do Brasil para que faça a retenção dos valores pendentes 

dos acordos de parcelamentos junto a conta do FPM do município. Seguindo a pauta da 

reunião, Ramiro explica aos Conselheiros da intenção de iniciar os estudos para reforma 

previdenciária no Rio do Sul PREV, a exemplo de outros Institutos. Arlete acha prematuro 

alguma alteração agora e argumenta que o tema precisa ser estudado e compreendido 

melhor. Ramiro explica que tudo será norteado a partir de um estudo atuarial. Carlos sugere 

a criação de um grupo de estudos, com a participação do atuário para promover as 

alterações. Nos assuntos gerais, Valdenir informou que fez uma revisão dos contratos do 

Instituto e cancelou alguns serviços conforme segue: Postmix no valor de R$ 237,16 por 

mês referente a impressão a laser dos holerites dos inativos; Unifique no valor de R$ 269,90 

por mês referente pacote de internet do Instituto; Terra Network no valor de R$ 51,12 por 

mês referente mensalidade do provedor de e-mails; Cunha Tecnologia da Informação no 

valor de R$ 150,24 por mês referente contrato de manutenção e o cancelamento de uma 

linha telefônica da Oi S.A. no valor de R$ 162,34 por mês, já que o Instituto utiliza apenas 

duas linhas telefônicas. Foi realizada na sequência a contratação de um Combo com pacote 

de internet 150 mega e telefonia fixa junto a empresa Unifique, inclusa a portabilidade de 

duas linhas telefônicas no valor total de R$ 239,80 por mês, gerando uma economia mensal 

de R$ 630,96. Arlete informa que recebeu no Sindicato dois servidores reclamando do 

atendimento do Médico Perito do Instituto, com relato registrado em ata de declaração 

redigida pela vice presidente do Sindicato Luciana Barbosa, e solicitou que conste em ata, 

informando que estes documentos serão encaminhados ao Instituto para que sejam 

juntados à ata da reunião do Conselho. Fernando Guedes questiona sobre a situação da 

Caixa Econômica Federal, em relação ao valor pendente de regularização e Ramiro explica 

que recebeu uma mensagem de whatssap da Gerente da Agência afirmando que em breve 

estarão sanando esta pendência. 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. 

  


