
Aos dezessete dias do mês de maio 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, 

Arlete de Souza e Carlos Alberto Luithardt. Adriano Heitor Rosenbrock justificou a 

ausência. 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 dá as boas-vindas ao Conselheiro Carlos Alberto Luithardt, que assume o 

lugar do Senhor José Deola, conforme determina o regimento interno do Conselho, 

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

Pensões; 2- Carteira de Investimentos de abril; 3- Relatório do XXI Seminário Sul 

Brasileiro de Previdência; 4- 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) Fica concedida pensão por morte por quatro meses, a 

partir de 22/12/2021, à Senhora IVANIR SALETE DA LUZ, brasileira, viúva, portadora 

do RG n. 2.915.917, e inscrita no CPF sob o n. 851.057.919-91, residente e 

domiciliada na Rua Oscar Strey, número 980, Bairro Fundo Canoas, Rio do Sul-SC, na 

qualidade de companheira do servidor público municipal Senhor VALÉRIO JOSÉ DA 

SILVA, falecido em 22/12/2021. Ressalva que o parecer pelo deferimento por 4 

(quatro) meses se deu pela ausência de apresentação de documentos hábeis a 

comprovar a união estável como entidade familiar por período superior a 24 (vinte e 

quatro) meses anteriores ao óbito. O presidente colocou em discussão e votação, 

sendo aprovado por unanimidade. Em seguida Valdenir apresentou a Carteira de 

Investimentos de abril, informando que a carteira infelizmente fechou negativa, 

diferente do mesmo período de anos anteriores, com valor de R$ -2.111.289,56, 

puxado principalmente pela renda variável, destacando que não foram efetuadas 

movimentações ou realocações de valores no mês, mas que o Comitê de 

Investimentos está acompanhando as seguidas altas da taxa Selic, de forma a buscar 

alternativas de investimentos na renda fixa. 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. Jorge fez um breve relatório da 

participação no XXI Seminário Sul Brasileiro de Previdência, na cidade de Porto Alegre 

– RS, nos dias quatro, cinco e seis de maio, e Doutora Jenifer complementou com 

algumas informações sobre a necessidade de reforma previdenciária nos Institutos 

com déficit atuarial. Nos assuntos gerais, Jorge reforça a necessidade de capacitação 

dos Conselheiros para a prova de certificação. Arlete informa que o Sindicato está 

auxiliando os servidores na juntada de documentos para o censo previdenciário. 

Valdenir comunica que o Banco Santander entrou em contato para apresentar o novo 

gerente de governos da região sul e estreitar o relacionamento, mas o Conselho não 

aprova qualquer negociação com o Banco até que se resolvam as questões 

pendentes. Valdenir informa também que o Conselho Fiscal está se reunindo 

regularmente e já foram informados da necessidade de certificação dos membros. 

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. 


