
Aos vinte e um dias do mês de junho 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, Diovana May 

Machado, Cláudia Simara Beber, Mário Cesar Posanski, Arlete de Souza Adriano Heitor 

Rosenbrock, Laiana da Silva Ossemer justificou sua ausência e foi representada pela 

suplente Rubia Cristina Mohr, Carlos Alberto Luithardt faltou. Representando o Instituto, 

estiveram presentes o senhor Valdenir Borges Ribeiro, Diretor Executivo e a Doutora 

Jenifer Wilvert, Procuradora Jurídica. 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 

de todos e faz a leitura da pauta da reunião: 1- Aposentadorias e Pensões; 2- Carteira 

de Investimentos de maio; 3- Assuntos Gerais. Em andamento à pauta, Jorge passa a 

palavra para Doutora Jenifer Wilvert apresentar os pedidos de aposentadorias e 

pensões que necessitam ser analisados pela plenária do Conselho de Administração do 

Instituto, conforme segue: 1) Requerimento de aposentadoria da Senhora MARLETE 

RIBEIRO BORGES TAMANINI, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG 

n. 802.397 e inscrita no CPF n. 569.337.389-49, residente e domiciliada na Rua Jacó 

Finardi, nº 756, Bairro Canta Galo, cidade de Rio do Sul, SC, no cargo de Professora 

nível C-III, com proventos correspondentes a integralidade da média dos 80% maiores 

salários de contribuição e sem paridade; 2) Requerimento de aposentadoria do Senhor 

ROBERTO MAFLI, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG n. 1.224.744 e 

inscrito no CPF n. 520.452.509-20, residente e domiciliado na Rua Indira Gandhi, nº 

241, Bairro Boa Vista, cidade de Rio do Sul, SC, no cargo de Professor nível A-3, com 

proventos integrais e paridade; 3) Requerimento de aposentadoria da Senhora MARIA 

JOAQUINA ROSA DA SILVA, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG n. 

980444 e inscrita no CPF n. 936.727.059-34, residente e domiciliada na Rua André 

Largura, nº 103, Bairro Taboão, Rio do Sul, SC, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 

nível B-1, com proventos Integrais e paridade. Todos os requerimentos de 

aposentadoria com parecer jurídico favorável à concessão. O presidente colocou em 

discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida Valdenir 

apresentou a Carteira de Investimentos de maio, informando que a rentabilidade foi 

positiva em R$ 3.543.430,50, puxado principalmente pela renda fixa que performou 

melhor com o aumento da taxa Selic e que a renda variável continua com os resultados 

negativos, destacando que não foram efetuadas movimentações ou realocações de 

valores no mês, mas que o Comitê de Investimentos está acompanhando as análises 

de novos fundos de renda fixa junto à consultoria financeira. Apresentou 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. Ficou à disposição dos 

Conselheiros para dúvidas e questionamentos. Nos assuntos gerais, Jorge fez um breve 

comentário sobre a solicitação de alguns brindes de final de ano para os aposentados 

junto à Cooperativa de Crédito Sicredi. 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. 


