
Ata da reunião Ordinária do Conselho de Administração do Rio do Sul PREV, 
realizada dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às oito horas, 
nas dependências do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rio 
do Sul – Rio do Sul PREV.  

 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às oito horas, nas 
dependências do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 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, Santa Catarina, reuniram-se ordinariamente os membros do 
Conselho de Administração, estando presentes: Ramiro de Liz e Souza, Jorge Elpídio 
Wischneski, Arlete de Souza, Diovana May Machado, Heliana Prim, suplente do 
conselheiro Fernando Guedes, Laiana da Silva Ossemer 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 
Janeiro; 3- Código de Ética; 4- Planejamento Estratégico; 5- 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 aposentadoria 
voluntária por idade, do Senhor CELSO CORREIA DOS SANTOS, Auxiliar de Serviços 
Gerais, baseado no artigo 40, §1°, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sem paridade; Requerimento 
de aposentadoria voluntária por Idade da Senhora MARGARET ODEBRECHT, 
Professora, baseado  no  artigo 40, §1°, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, 
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sem paridade; Requerimento 
de aposentadoria voluntária por Idade e Tempo de Contribuição da Senhora 
GERTRUDES WHRMEISTER, Auxiliar de Serviços Gerais, baseado  Art. 3° da 
Emenda Constitucional nº 47/05 – Fórmula 85/95, com proventos integrais ao tempo 
de contribuição e paridade; Requerimento de pensão por morte da 
Senhora MARLENE FERMINO CIMARDI, na qualidade de cônjuge  do servidor 
público municipal Senhor CARLOS ADÃO CIMARDI, falecido em 30/01/2021. Todos 
os requerimentos de aposentadoria e pensão com parecer jurídico favorável à 
concessão. O presidente colocou em discussão e votação, sendo todos aprovados por 
unanimidade. A conselheira Laiana solicitou os valores das remunerações da pensão 
e das aposentadorias apresentadas e Doutora Mariana prontamente atendeu. O 
presidente do Conselho passa a palavra para o senhor Valdenir, Diretor Executivo do 
Instituto, que apresenta a Carteira de Investimentos de janeiro e explica que houve 
perdas no valor de R$ -1.215.611,40, diferente dos anos anteriores, visto que é um 
mês com poucas movimentações financeiras e geralmente reflete a rentabilidade de 
dezembro. Valdenir explicou também que as movimentações e realocações de valores 
realizadas em dezembro permaneceram inalteradas, com vistas a proteger a carteira, 
com o encurtamento de prazo em alguns fundos. Na sequência o Diretor Executivo 
apresentou o relatório de receitas e despesas do Instituto, destacando que os 
recolhimentos da folha estão dentro dos prazos, e os valores são referentes a folha de 
dezembro e décimo terceiro salário, informando também que temos dois servidores 
em gozo de licença para tratar de assuntos particulares por até dois anos, mas apenas 
um está recolhendo de forma regular os valores de contribuição. Valdenir esclarece 
que os valores de parcelamentos e aporte financeiro estão em dia e que o valor da 
compensação previdenciária não foi repassado em janeiro, em virtude da implantação 
do sistema do novo comprev, que permitirá a compensação entre regimes próprios, 



alterando também a data do repasse dos valores para o dia quinze de cada mês. 
Valdenir informou também que atualizou o valor da taxa de administração, que é dois 
por cento sobre o total da despesa com folha dos servidores ativos e inativos 
referentes ao ano anterior, passando para R$ 206.372,47 por mês, mas o valor gasto 
em janeiro foi de R$ 45.583,15. Os valores do Banco Santos continuam rentabilizando 
em dois fundos administrados por uma gestora do Rio do Janeiro chamada Orla DTVM 
S.A. Laiana questiona como o Instituto recebe os valores do Banco Santos, e Valdenir 
explica que geralmente a Gestora dos fundos repassa o valor da rentabilidade ao final 
de cada exercício, mas como o ano de 2020 fechou negativo não houve repasse. 
Encerramos o mês de janeiro com 346 aposentados, 110 pensionistas e 1570 
servidores ativos. Por fim Valdenir se coloca à disposição para perguntas. Ramiro dá 
andamento à pauta, colocando em discussão o Código de Ética e o Planejamento 
Estratégico do Instituto. Valdenir informa que o Conselheiro Fernando Guedes já 
enviou por e-mail as sugestões. Laiana informa que já realizou as correções que julga 
necessárias, Diovana faz algumas correções de pontuações e concordâncias. Arlete 
questiona alguns itens do planejamento estratégico, mas entende que não há 
necessidade de alterar no momento, pois estes documentos podem ser modificados 
sempre que for necessário. Ramiro não faz apontamentos e entende que os 
documentos estão de acordo. Jorge também concorda com os documentos e sugere 
apenas as correções de concordâncias e pontuações. Ramiro coloca em votação o 
Código de Ética e o Planejamento Estratégico do Instituto e os conselheiros aprovam 
por unanimidade. Nos assuntos gerais, Arlete sugere a realização de capacitações nas 
áreas financeira e previdenciária para outros servidores que não fazem parte do 
Conselho, de forma a preparar os mesmos para futuramente participarem como 
conselheiros. Sugere ainda que sejam realizadas assembleias duas vezes por ano 
para que sejam prestadas contas aos servidores, explicado da importância do RPPS, 
esclarecendo dúvidas e incentivando a participação nos conselhos, com uma atenção 
especial para os pré aposentados e pós aposentados. 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. 


