
ATA Nº 05/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezenove, 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, Eduardo Espíndola, Carla T. Raduenz, Ruben Parno e Paulo Seberino da Silva – 

suplente), Comitê de Investimentos (Joel Ricardo Raiter) e a Diretora Administrativa Financeira 

Carmelinde Brandt. Os Srs. Renato Brandes justificou a sua ausência. O Sr. Osmair deu abertura da 

reunião cumprimentando a todos os presentes e apresentou o demonstrativo contábil do mês de abril que 

apresentou déficit mensal. O Sr. Osmair informou que conversou com o atuário para elaborar outra tabela 

do plano de amortização do déficit incluindo os benefícios; que a resposta para a Secretaria da 

Previdência é 30/06/2019 e que esse novo plano de amortização será a sugestão do conselho a ser enviada 

no final deste mês ao executivo com cópia ao legislativo, sendo que o conselho concordou que fosse feito 

da forma sugerida pelo Sr. Osmair. A Sra. Carmelinde explicou ao conselho como irá funcionar o censo 

previdenciário que iniciou no dia 06/05/2019 e que o local foi alterado para a Casa do Meio Ambiente; 

informou ainda que a SMI alterou a justificativa do enquadramento dos Fundos da Ático e Banrisul em 

seu Relatório de Investimentos, conforme sugestão aprovada pelo Conselho e Comitê. Sem mais a ser 

tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, dez de maio de dois mil e 

dezenove. 
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