
ATA Nº 02/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Aos catorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dez horas, na sede do Instituto de 1 

Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho 2 

de Administração (Carla T. Raduenz, Eduardo Espíndola, Osmair de Castilho, Renato Brandes e 3 

Ruben Parno), Comitê de Investimentos (Joel Ricardo Raiter e Thais Becker), Conselho Fiscal (Cintia 4 

Volani Elert e Joel Ricardo Raiter) e a Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt. O Sr. 5 

Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e informou que no dia 6 

vinte e oito de fevereiro será feita uma reunião extraordinária, pois está vencendo o mandato do 7 

atual Conselho.  A Sra. Carmelinde convidou todos os presentes para participar da reunião no dia 8 

dezenove com o Sr. Eduardo da Assessoria Financeira SMI. A Sra. Carmelinde informou que o 9 

executivo, junto com o jurídico, está verificando todas as alterações necessária impostas pela EC 10 

103/2019, sendo que os benefícios de auxílio doença, auxilio reclusão, salário maternidade e 11 

salário família já foram assumidos pela administração a partir de janeiro deste ano, com 12 

restituição dos valores de novembro e dezembro de 2019 que foram pagos pelo instituto, e em 13 

relação à adequação da alíquota de contribuição do servidor, estão sendo realizados estudos pela 14 

Lumens; também informou que está em fase de levantamento das informações para o cálculo 15 

atuarial os quais serão enviados para a Lumens em março; e ainda que o edital do concurso será 16 

publicado ainda no mês de fevereiro. O Conselho decidiu que os Relatórios de Gestão Financeira 17 

enviados pela SMI poderão ser disponibilizados apenas na forma digital; que para pagamento da 18 

folha de fevereiro será feito resgate do CDI e a entrada dos valores das contribuições deverão 19 

retornar para o mesmo fundo de investimento – CDI, resgate IMA-Geral da conta corrente 200-0 20 

para o pagamento/manutenção do Instituto no mês de fevereiro e aplicação do saldo no IRF-M1. 21 

Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, 22 

catorze de fevereiro de dois mil e vinte. 23 
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