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

vinte e três de março de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos por aplicativo 

de mensagens (WhatsApp). 

Aos vinte e três dias do mês de março de 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, Raquel Aparecida Wessner Froehlich e a Diretoria 

Executiva representada pelo senhor Valdenir Borges Ribeiro, foi realizada reunião 

Extraordinária virtual do Conselho de Administração do Rio do Sul PREV, através do 

aplicativo de mensagens (WhatsApp), para tratar dos assuntos: 1. E-mail da advogada 

Ariane Aparecida de Campos OAB/SC 52.565, referente o desconto da média de horas 

extras dos aposentados e pensionistas; 2. Outros assuntos. 

1. Ramiro deu início a reunião com o primeiro item, incluindo no grupo foto do e-mail 

enviado pela senhora Ariane, Advogada do Sindicato, requerendo informações do desconto 

da média referente às horas extras pagas aos aposentados e pensionistas, conforme 

decisão da Comissão, considerando a atual problemática mundial causada pelo Corona 

vírus (COVID 19), e que grande parte dos segurados afetados por tal decisão são pessoas 

idosas, que poderão ter grande perda em seus benefícios previdenciários, o que acarretará 

inegável perda na qualidade de vida. O Conselheiro Jorge manifestou que não seria a hora 

adequada para realizar o corte dos valores, o conselheiro Carlos também indicou que 

deveríamos aguardar, o conselheiro Fernando sugeriu aguardarmos um mês essa situação, 

a conselheira Laiana, manifestou que pensava que esse processo de retirada dos valores já 

havia sido feito, porém pensa que não seria o momento e aguardaria; a conselheira Diovana 

também entende que não era o momento e é a favor de aguardarmos; a conselheira Arlete,  

informa que acha errado a retirada desde o princípio e que é claro que pensa na 

manutenção do pagamento integral, sendo a favor de manter o pagamento; a conselheira 

Raquel visualizou a mensagem porém não se manifestou. Neste sentido por maioria, foi 

deliberado aguardarmos a retirada dos valores das aposentadorias e pensões. 

2. Ramiro questionou se podiam considerar essas conversas no grupo através do aplicativo, 

como sendo reunião Extraordinária, devido a essa situação vivida por causa da pandemia 

Mundial causada pelo Corona vírus, e os Conselheiros: Arlete, Carlos, Diovana, Laiana e 

Fernando, manifestaram-se positivamente; os outros conselheiros não manifestaram. Neste 

sentido, foi aprovado pela maioria, deliberado como sendo uma reunião extraordinária. Nada 

mais havendo para tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Raquel Aparecida Wessner 

Froehlich, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e demais participantes. 

 


