Aos dezoito dias do mês de abril 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.
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) LUZIA FREIBERGER MORAES: Fica concedida, a partir de 25 de junho de
2013, pensão por morte à Sra. LUZIA FREIBERGER MORAES, brasileira, viúva, portadora da
CI n. 432.460 e inscrita no CPF n. 216.741.409-91, residente e domiciliada na Rua Estados
Unidos, 116, bairro Jardim América, Ituporanga, SC, na qualidade de genitora, em virtude
do falecimento do Sr. JESSÉ MORAES, servidor público municipal, no cargo efetivo Técnico
de Enfermagem. 2) DENISE COSTA: Fica concedida a aposentadoria voluntária por idade e
tempo de contribuição à Sra. DENISE COSTA, brasileira, solteira, portadora da CI n.
1.893.969 e inscrita no CPF n. 575.818.519-15, residente e domiciliada na Rua Intendente
Pedro Claudino dos Santos, 125, Bairro Budag, Rio do Sul, SC., no cargo de Professora,
nível B-3, com proventos integrais e paridade a partir de 19/04/2018. 3) DALVA
MALKOWSKI: Fica concedida a aposentadoria voluntária por idade e tempo de
contribuição à Sra. DALVA MALKOWSKI, brasileira, divorciada, professora, portadora da
C.I. n. 2.122.999 - SSP/SC e inscrita no CPF n. 586.737.849-72, residente e domiciliada na
Rua Estrada do Redentor, 44, Canta Galo, município de Rio do Sul, SC., no cargo de
Professora, nível F-3, com proventos integrais e paridade a partir de 01/05/2018. Na
sequência, senhor Valdenir Ribeiro Borges, Diretor – Presidente do FAP, teve as seguintes
falas: em relação a carteira de investimentos, tivemos uma rentabilidade no mês de março
de R$ 1.808.574,57 mesmo com alguns fundos de renda variável fechando negativos.
Referente as receitas mensais do FAP, todas as contribuições foram repassadas nos
prazos, bem como os valores de aporte financeiro e parcelamentos estão em dia,
conforme valores constantes no relatório atualizado apresentado aos conselheiros. A
folha de pagamento dos Inativos do FAP fechou o mês de março em R$ 1.087.295,88, já as
despesas administrativas, a exemplo de meses anteriores, continuam baixas. Informamos
também que os repasses para pagamento dos Inativos da Câmara e Município estão em
dia, e a compensação financeira com o Regime Geral tende a crescer com a aprovação de
novos processos de aposentadoria pelo Técnico do INSS. O Resultado Atuarial de 2018,
data base 2017, fechou em déficit no valor de R$ -3.045.083,35, por conta das
contratações de servidores concursados com média de idade superior a 35 anos,
quantidades de servidores aposentados em curto período de tempo, falta de uma rotina
de recadastramento dos servidores ativos. A Secretaria de Previdência já notificou o
município e determinou um prazo de 90 dias, que encerra-se em 11/07/2018, para
apresentação de projeto de lei para equacionamento do déficit atuarial. No dia 24 de

abril, às 09 horas, o Atuário Guilherme Walter virá a Rio do Sul apresentar o resultado
atuarial para a Administração e aos Conselheiros do FAP. No mês de junho do corrente
teremos eleição para os Conselhos do FAP, e a diretoria executiva do Fundo sugeriu
eleição online, através de sistema a ser elaborado pela mesma empresa que desenvolveu
o Site do FAP, visando modernizar e agilizar o processo. Foi finalizado pela Assessora
Jurídica do FAP o Projeto de Lei do Instituto, e já encaminhamos cópias ao Secretário de
Administração e Fazenda, ao Advogado indicado pelo município para acompanhar os
estudos e também para servidora aposentada do FAP, Senhora Tânia Regina de Moraes,
ex procuradora, que se propôs a auxiliar no projeto de lei. Senhor Valdenir ainda
comentou sobre a Assembléia do SINSPURS, que se realizará no próximo dia 26 de abril do
corrente ano e foi convidado a falar sobre os parcelamentos do executivo municipal junto
ao Fundo de Aposentadorias e Pensões – FAP, de forma a esclarecer os servidores sobre
essse processo de negociação de repasses das contribuições patronais ao Fundo; muitos
têm ideia equivocada, que os Conselheiros autorizam empréstimos à Prefeitura Municipal
de Rio do Sul/SC e abordar – se – á também aspectos relacionados às eleições do FAP
previstas para o mês de junho de 2018. O Presidente Ramiro de Liz e Souza mencionou
que nos dias 7, 8 e 9 de maio acontecerá na cidade de Gramado/RS o XVI Seminário Sul
Brasileiro de Previdência Pública, promovido pela AGIP, e nos dias 20, 21 e 22 de junho
acontecerá em Florianópolis/SC o 1º CONAPRESP - Congresso Nacional de Previdência dos
Servidores Públicos, promovido pela ABIPEM. Se houverem interessados nestas
participações, a Conselheira Laiana reforça a sugestão de que façam – se rotineiramente
devolutivas escritas dos conteúdos que enriquecem o Conselho; na verdade, sempre há o
compromisso dos nossos pares em dar feedback desses aprendizados aos Conselheiros
nas reuniões subsequentes 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.

