
Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta 

minutos, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho de Administração, 

estando presentes: Jorge Elpídio Wischneski, Fernando Guedes, Arlete de Souza, 

Diovana May Machado, Laiana da Silva Ossemer, Cláudia Simara Beber, Mário Cesar 

Posanski, Adriano Heitor Rosenbrock, e a Diretoria Executiva representada pelo 

senhor Valdenir Borges Ribeiro. Esteve presente também a Doutora Mariana Kuhn 

Scartom Carvalho, Assessora Jurídica do Instituto e Jenifer Wilvert, Procuradora 

Jurídica que assumiu a vaga de concurso em fevereiro. Como de rotina, a ata anterior 

foi enviada previamente a todos por meio eletrônico, para leitura e acréscimos ou 

alterações, e nesta reunião ordinária, foi aprovada e assinada por todos. Jorge 

agradece a presença e faz a leitura da pauta da reunião: 1- Aposentadorias e 

Pensões; 2- Apresentação Cooperativa Sicredi; 3- Carteira de Investimentos de 

janeiro; 4- Assuntos Gerais. 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: 

1) Conceder a aposentadoria ao Senhor NILDO ALVES, brasileiro, viúvo, servidor 

público, portador da C.I. n. 578201 e inscrito no CPF n. 379.461.969-20, residente e 

domiciliado na Rua Ernesto Feldmann, 143, Laranjeiras, Rio do Sul/SC., no cargo de 

Motorista de Caminhão, nível G- I, com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição a partir de 01/03/2022; 2) Conceder a aposentadoria voluntária à Senhora 

SANDRA FIGUEREDO, brasileira, separada judicialmente, funcionária pública, 

portadora do RG n. 1.425.377 e inscrita no CPF n. 792.076.189-15, residente e 

domiciliada na Rua Guilherme Gemballa, 260, apto 201, Edifício Res. Acalanto, Jardim 

América, Rio do Sul/SC., no cargo de Agente Administrativo, com proventos Integrais 

ao tempo de contribuição e paridade, a partir de 01/03/2022; 3) Fica concedida a partir 

de 10/01/2022, pensão por morte ao Senhor JOÃO KRAUSE SCHMITZ, brasileiro, 

viúvo, portador do RG n. 722.409-5, e inscrito no CPF sob o n. 181.099.349-00, 

residente e domiciliados na Rua Dom Pedro II, 103, Canoas, Rio do Sul/SC., na 

qualidade de cônjuge da servidora pública municipal aposentada, Senhora SANTINA 

KRAUSE SCHMITZ, falecida em 10/01/2022. O presidente colocou em discussão e 

votação, sendo aprovados por unanimidade. Em seguida o Presidente do Conselho 

passou a palavra aos representantes da Cooperativa de Crédito Sicredi, que vieram 

apresentar a Instituição instalada na cidade recentemente e os produtos voltados para 

RPPS, destacando um comparativo de fundos de mesma composição em outras 

Instituições, com taxa de administração diferentes, potencializando os ganhos no 

longo prazo. Na sequencia Valdenir apresentou a Carteira de Investimentos de janeiro, 

explicando que foi mais um mês de recuperação de parte das perdas do ano passado, 

com resultado positivo em R$ 2.535.791,56, destacando os Fundos de renda variável, 

que impulsionaram os rendimentos, apresentando também o relatório de receitas e 

despesas do Instituto, informando que os recolhimentos da folha estão dentro dos 

prazos e os demais recolhimentos provenientes dos parcelamentos e Aporte 

Financeiro também com os pagamentos regulares. Nos assuntos gerais não tiveram 

manifestações. Nada mais havendo para tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Claudia 

Simara Beber, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e demais 

participantes. 


