
Ata da reunião Ordinária do Conselho de Administração do Rio do Sul PREV, 
realizada dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às oito horas e 
trinta minutos pelo aplicativo Google Meet, 

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta 
minutos, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho de Administração, 
estando presentes: Ramiro de Liz e Souza, Jorge Elpídio Wischneski, Arlete de Souza, 
Fernando Guedes, Laiana da Silva Ossemer e Carlos Alberto Luithardt, Diovana May 
Machado justificou sua ausência por estar na reunião da Comissão de Licitações, 
sendo convocada a suplente Rubia Cristina Mohr, que também não pode participar por 
ter positivado para Covid 19, 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 Fevereiro; 3- 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 e Tempo de Contribuição – Especial de 
Magistério, solicitado pela Senhora MARINEUSA DOERNER OLIVO, Professora, 
baseado no artigo 6° da Emenda Constitucional 41/2003 c/c artigo 40, § 5º da 
Constituição Federal, com proventos Integrais ao tempo de contribuição e paridade; 
Requerimento de aposentadoria voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, 
solicitado pelo Senhor SILVINO STEDILE, Técnico em Agropecuária, baseado no 
artigo 3º da EC 47/05 - FÓRMULA 85/95, com proventos Integrais ao tempo de 
contribuição e paridade. Os requerimentos de aposentadorias tiveram pareceres 
jurídicos favoráveis a concessão, contudo, Doutora Mariana destacou que a 
aposentadoria do Servidor Silvino Stedile, deverá aguardar resultado do Processo 
Administrativo Disciplinar que está em andamento, para somente então conceder 
aposentadoria. O presidente colocou em discussão e votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Em seguida o Presidente do Conselho passa a palavra para o senhor 
Valdenir, Diretor Executivo do Instituto, para que apresenta a Carteira de 
Investimentos de fevereiro. Valdenir explica que a exemplo de janeiro, houveram 
perdas no valor de R$ -201.889,94, mas que o mercado financeiro sinaliza uma 
melhora para o mês de março, explicando também que em fevereiro o Instituto 
recebeu os COPONS semestrais dos Fundos IPCA no Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal, e os valores foram reaplicados nas mesmas Instituições. Ramiro 
destaca que o Fundo Deat Care11, conhecido como fundo de cemitérios, teve uma 
boa rentabilidade em fevereiro, recuperando um pouco as perdas dos meses 
anteriores.Na sequência o Diretor Executivo apresentou o relatório de receitas e 
despesas do Instituto, destacando que os recolhimentos da folha estão dentro dos 
prazos, COMPREV, parcelamentos e Aporte Financeiro também com os pagamentos 
regulares. Já nos assuntos gerais, questionou-se sobre a situação do servidor Silvino 
Stedille, que responde a dois Processos Administrativos Disciplinares, e Laiana 
informa que a Comissão já finalizou os trabalhos e indicou o arquivamento dos 
processos. Valdenir informa que está em andamento uma Sindicância Administrativa 
envolvendo o nome do servidor, e que em breve será finalizada. Arlete cobrou um 
posicionamento sobre a participação na sessão da Câmara de Vereadores, se já foi 
enviado algum documento, e Fernando Guedes orienta que seja encaminhado ofício 
ao Presidente do Legislativo solicitando espaço durante o momento da presidência. 
Ramiro então solicita que Valdenir providencie o ofício e informe aos conselheiros. 
Arlete também pergunta se existe a possibilidade de uma parceria entre o Instituto e o 
Sindicato para realização de reuniões virtuais ou lives, com vistas a esclarecer e 



orientar os servidores sobre aposentadoria e pensão, e Doutora Mariana responde que 
o Instituto tem essa previsão, já com alguns vídeos gravados, e a intenção de 
promover a educação previdenciária, de forma a sanar as dúvidas dos servidores, bem 
como atender a exigência do Pró Gestão. 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. 


