
Aos doze dias do mês de abril 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, 

Laiana da Silva Ossemer, Cláudia Simara Beber, Mário Cesar Posanski, Adriano 

Heitor Rosenbrock, Arlete de Souza e a Diretoria Executiva representada pelo senhor 

Valdenir Borges Ribeiro. Estiveram presentes também a Doutora Mariana Kuhn 

Scartom Carvalho, Assessora Jurídica do Instituto e 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 e faz a leitura da pauta 

da reunião: 1- Aposentadorias e Pensões; 2- Carteira de Investimentos de março; 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) Conceder a aposentadoria à Senhora SILVANA FERRARI THEIS, brasileira, 

casada, servidora pública, portadora do RG n. 2.493.780 e inscrita no CPF n. 

851.061.279-04, residente e domiciliada na Rua Afonso Theis, nº 171, Bairro Boa 

Vista, cidade de Rio do Sul- SC, no cargo de Professora nível G-3, com proventos 

integrais e paridade a partir de 01/05/2022; 2) Conceder a aposentadoria à Senhora 

LAURECI CLAUDINO PERINI, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG 

n. 1.675.494 e inscrita no CPF n. 566.454.149-00, residente e domiciliada na Rua 

Bulcão Viana, nº 381, Bairro Jardim América, cidade de Rio do Sul - SC, no cargo de 

Professora nível C-3, readaptada para Agente Administrativo, com proventos Integrais 

e paridade a partir de 01/05/2022; 3) Fica concedida a partir de 08/03/2022, pensão 

por morte ao Senhor ODILSO ANTONIO BALDO, brasileiro, viúvo, portador do RG n. 

1.037.751, e inscrito no CPF sob o n. 420.602.839-34, residente e domiciliado no Beco 

Biguaçu, nº 126, Bairro Bremer, Rio do Sul - SC, na qualidade de companheiro da 

servidora pública municipal aposentada Senhora ANITA LUCIANO DO NASCIMENTO, 

falecida em 08/03/2022. O presidente colocou em discussão e votação, sendo 

aprovados por unanimidade. Doutora Mariana explicou em seguida sobre o pedido de 

pensão da mãe do servidor Edson Ricardo de Souza, detalhando que a mesma já 

recebe do INSS outros dois benefícios, não ficando comprovada a dependência 

financeira única e exclusiva do filho, sendo indeferido o requerimento. Também 

explicou que o Senhor Heriberto Vandresen, havia protocolado requerimento de 

pensão junto ao Instituto, indeferido administrativamente por falta de documentação 

comprobatória de união estável com a servidora Norma Pereira, e que ingressou 

recentemente com ação judicial, juntando outras documentações e uma declaração de 

próprio punho, que vai acompanhar o processo e manterá o Conselho informado. Em 

seguida Valdenir apresentou a Carteira de Investimentos de março, destacando forte 

recuperação do mercado financeiro, com rentabilidade positiva de R$ 6.612.650,62, 

informando que não foram efetuadas movimentações ou realocações de valores no 

mês. 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. Apresentou as lâminas atualizadas dos Fundos Sicredi e a relação dos 

RPPS do Estado que investem recursos na Cooperativa, e após vários 

questionamentos ficou aprovado por unanimidade o investimento inicial de R$ 

2.000.000,00 no Fundo Sicredi Liquidez Empresarial REF DI FI RF. Nos assuntos 

gerais, Jorge apresentou de forma resumida, um relatório da participação do Comitê 

de Investimentos no 4º Congresso Brasileiro de Investimentos na cidade de 

Florianópolis nos dias nove, dez e onde de março, e da visita técnica à Gestora de 



Investimentos Próprio Capital. Em seguida Valdenir informou que recebeu uma 

correspondência do Senhor José Deola solicitando a renúncia do cargo de 

Conselheiro do Rio do Sul PREV, por motivos particulares. Informou também que 

temos dois servidores em Licença para Tratar de Assuntos Particulares: Francini 

Bianca Cipriane Manfredi e Tainara Pitz, sem o recolhimento regular dos valores 

previdenciários, bem como, a pendência financeira do servidor Jailson Lima da Silva, e 

que todos foram informados dos valores pendentes. Os conselheiros sugerem a 

imediata inscrição em dívida ativa dos valores não recolhidos pelo servidor Jailson 

Lima da Silva, de forma a evitar a prescrição da dívida e a notificação dos demais para 

que recolham os valores devidos. Doutora Mariana informa que é sua última reunião, 

pois encerrou o contrato em abril, agradeceu os Conselheiros pela confiança no  seu 

trabalho e a parceria de tantos anos, colocando-se à disposição para auxiliar no que 

for preciso. 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. 


