
ATA Nº 11/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dez horas, na sede do Instituto de Previdência 

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

(Osmair de Castilho, Renato Carlos Brandes e Ruben Parno), Comitê de Investimentos (Thais Becker), a 

Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt e a contadora e membro do Comitê de 

Investimentos Greyce Nardelli. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os 

presentes, apresentou o demonstrativo de outubro, explicando que o valor especificado em “outras 

receitas”, refere-se ao valor recebido de alguns processos que foram analisados e deferidos pela 

compensação previdenciária – INSS e informou que os investimentos rodaram positivos. O Sr. Osmair 

informou que foi realizada, no Instituto, a reunião com um grupo de aposentados e que foi feita uma ata 

sobre o que foi discutido, informando ainda que o grupo ofereceu auxilio na realização do recadastramento. 

O Sr. Renato se manifestou informando que o Sindicato fica a inteira disposição para auxiliar no 

recadastramento, pois agora o sindicato conta com um Conselho de Representantes por Local de Trabalho, 

onde cada setor da administração tem um servidor representante e este poderia auxiliar na divulgação e 

demais procedimentos. O Sr. Osmair explicou a necessidade de contratar uma assessoria jurídica, pois hoje 

dependemos da assessoria da procuradoria do Município e irá verificar o modo como será feito por 

licitação estabelecendo os requisitos de contratação ou pela criação do cargo de advogado para o Instituto, 

alterando a Lei vigente. O Sr. Osmair informou que estão sendo feitos orçamentos para a renovação dos 

contratos de prestação de serviços de assessoria e consultoria atuarial, limpeza e digitalização para o ano de 

2018. O Sr. Renato pediu para enviar por e-mail uma relação de quantas aposentadorias tiveram entre 2015 

e 2017. O Sr. Osmair informou que o site do Instituto está sendo atualizado, mas que ainda faltam algumas 

informações. O Sr. Osmair disse que realizamos uma visita ao Instituto de Previdência de Blumenau –

ISSBLU, onde conhecemos a sua estrutura e conversamos sobre alguns temas previdenciários, 

principalmente sobre a análise e deferimentos de aposentadorias especiais. A Sra. Carmelinde informou 

que é difícil encontrar empresas que prestam serviços referente ao sistema SIPREV; que só conseguiu 

orçamento de uma empresa do Rio de Janeiro mas que o valor mensal é de R$ 2.800,00, e orçamento da 

empresa Webprev no valor mensal de R$ 650,00 sendo que a Webprev já está providenciando a 

documentação necessária para a contratação. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por 

todos os membros presentes. Timbó, dez de novembro de dois mil e dezessete.  
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