Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas, nas
dependências do Fundo de Aposentadorias e Pensões – FAP, sito à rua Oscar Kirsten, numero
noventa e sete, no centro da cidade de Rio do Sul, Santa Catarina, reuniram – se ordinariamente
os membros do Conselho de Administração, estando presentes: o presidente Ramiro de Liz e
Souza, e os conselheiros: Rolf Rudi Kusterko, Fernando Guedes, Celeste Oelke Schaefer, Judit
Muller, Laiana Ossemer e Diovana May Machado. A conselheira Cleonira C.T. do Nascimento
justificou ausência. Se fez presente também o servidor à disposição do FAP: Valdenir Ribeiro
Borges, Diretor – Presidente do FAP. Registra – se a presença da Assessora Jurídica do FAP, Dra.
Mariana Kuhn Scartom. Nesta oportunidade, o senhor Fausto da AMX Consultoria também se
fez presente. O senhor Ramiro iniciou a reunião cumprimentando os presentes e agradecendo
a presença de todos. Como de rotina, a ata anterior é enviada previamente a todos por meio
eletrônico, para leitura e acréscimos ou alterações; na reunião ordinária se não houver objeção,
ela é aprovada e assinada por todos. No primeiro assunto da pauta senhor Valdenir apresenta
o relatório de disponibilidade financeira – informações de investimentos referentes ao mês de
fevereiro de 2018. Registra – se que a rentabilidade do período ficou positiva em R$ 993.331,59
(novecentos e noventa e três mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos). Os
parcelamentos do executivo municipal junto ao Fundo estão em dia. Na sequencia, passou – se
a palavra para o senhor Fausto da AMX Consultoria, que fez rápida apresentação do cenário
atual econômico e financeiro. Sugere diversificação nas aplicações e mencionou que fevereiro
foi bastante desafiador. A perspectiva econômica de 2, 83% de crescimento do PIB para 2018.
Sobre a carteira de investimentos do FAP: A meta atuarial para 2018 é de 9,63% até o fim deste
ano. A projeção de rentabilidade é de 8,98 % sobre a carteira atual. A sugestão é que se aplique
até 15% em renda variável e até 85% em renda fixa; que representariam investimentos
gradativos, escalonados; porque somos mais conservadores e mais cautelosos: atualmente
aplicamos 5% e 95% em renda variável e fixa, respectivamente. Nossos conselheiros do Comitê
de Investimentos Valdenir, Ramiro e Fernando são favoráveis a essa progressiva e cautelosa
mudança de aplicações. E seguirão acompanhando; com assessoria de toda a carteira pela AMX,
da rentabilidade de nossas aplicações. Posteriormente, Dra. Mariana Kuhn Scartom – assessora
jurídica do FAP – fez a apresentação dos processos de aposentadorias e pensões, que
necessitam ser analisados pela plenária do Conselho de Administração do Fundo de
Aposentadorias e Pensões – FAP, a saber: 1) EDLAMAR LEONOR FURTADO DE SOUZA: Fica
concedida a aposentadoria voluntária por idade à Sra. EDLAMAR LEONOR FURTADO DE SOUZA,
brasileira, casada, portadora da C.I. n. 717.248 SSP/IGP e inscrita no CPF n. 248.855.259-34,
residente e domiciliada na Rua Manoel Teixeira, 255, Centro, cidade e comarca de Rio do Sul,
SC., no cargo de Pedagogo, nível C-3, com proventos proporcionais e sem paridade a partir de
01/04/2018. 2) SANDRA NAGEL: Fica concedida a aposentadoria voluntária por idade e tempo
de contribuição à Sra. SANDRA NAGEL, brasileira, solteira, Servidora Pública, portadora da C.I.
n. 2.120.826 SSPDC/SC, e inscrita no CPF n. 733.911.159-04, residente e domiciliada na Rua
Nelson Ricardo Sansão, 255, bairro Santa Rita, Rio do Sul, SC., no cargo de Professora, nível A-3,
com proventos integrais e paridade a partir de 01/04/2018. 3) LEONITA BERLANDA: Fica
concedida a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição à Sra. LEONITA
BERLANDA, brasileira, casada, portadora da C.I. n. 1.036.014 e inscrita no CPF n. 746.743.40900, residente e domiciliada na Rua Evaldir José Jasper, 221, Bairro Fundo Canoas, Rio do Sul, SC.,
no cargo Auxiliar de Serviços Gerais, nível A-1, com provento integral e paridade a partir de
01/04/2018.

4) LIZETE DEMARCHI MARZANI: Fica concedida a aposentadoria voluntária por idade e tempo
de contribuição à Sra. LIZETE DEMARCHI MARZANI, brasileira, casada, servidora pública,
portadora da C.I. n. 2.492.318 SSP/SC e inscrita no CPF n. 812.833.429-87, residente e
domiciliada na Rua Oscar Strey, 807, Bairro Fundo Canoas, Rio do Sul, SC., no cargo de Auxiliar
de Serviços Gerais Feminino, nível A-1, com provento integral e paridade a partir de 01/04/2018.
5) LUCIANE KIRCHNER: Fica concedida a aposentadoria voluntária por idade e tempo de
contribuição à Sra. LUCIANE KIRCHNER, brasileira, solteira, Servidora Pública, portadora da C.I.
n. 1.891.565 SSP/SC, e inscrita no CPF n. 564.203.829-04, residente e domiciliada na Rua Angelo
Slomp,140, bairro Sumaré, Rio do Sul, SC., no cargo de Professora, nível A-3, com provento
integral e paridade a partir de 01/04/2018. 6) MARLENE VILANI MELCHERT: Fica concedida a
aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição à Sra. MARLENE VILANI MELCHERT,
brasileira, casada, Servidora Pública, portadora da C.I. n. 1.783.801 SSP/IGP, e inscrita no CPF n.
741.671.039-15, residente e domiciliada na Rua Bom Sucesso, 325, Bairro Santana, Rio do Sul,
SC., no cargo de Professora, nível C-3, com provento integral e paridade a partir de 01/04/2018.
7) MANUELLA BRANGER ROSATTI: Fica concedida a partir de 29 de janeiro de 2018, pensão por
morte à MANUELLA BRANGER ROSATTI, brasileira, solteira, portadora da CI n. 6.005.934 e
inscrita no CPF n. 093.009.319-46, residente e domiciliada no Beco Planalto, 51, Bairro Boa Vista,
em Rio do Sul, SC., representada pelo Sr. LUCIO BRANGER, brasileiro, casado, portador da CI n.
3.243.801 e inscrito no CPF n. 035.605.069-64, na qualidade de filho/descendente, em virtude
do falecimento da Sra. SOLANGE BRANGER, servidora pública municipal, no cargo de Agente
Administrativo, ocorrido em 29/01/2018. 8) VILMA RENGEL LONGO: Fica concedida a partir de
31 de Janeiro de 2018, pensão por morte à Sra. VILMA RENGEL LONGO, brasileira, viúva,
portadora da Cédula de Identidade n. 721.056 e inscrita no CPF n. 292.796.589-72, residente e
domiciliada na Rua Santos, 220, Bairro Eugênio Schneider, em Rio do Sul/SC., na qualidade de
cônjuge, em virtude do falecimento do Sr. HEITOR LONGO, servidor público municipal, no cargo
de Motorista de caminhão, ocorrido em 31 de Janeiro de 2018. O presidente Ramiro trouxe à
mesa o andamento do projeto de lei de criação do RIO DO SUL PREV, que segue sob revisão da
dra. Mariana. Valdenir relatou que o Secretário de Administração pediu que aguardássemos
relação atualizada e novas avaliações desses imóveis, para novo cálculo atuarial e então, listar
aqueles que seguiriam para apreciação do FAP. Concluindo os trabalhos de hoje: Ata anterior
com aprovação unânime pelo Conselho de Administração do Fundo de Aposentadorias e
Pensões do município de Rio do Sul. Nada mais havendo a tratar, eu, Celeste Oelke Schaefer,
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e demais presentes.

