
ATA Nº 08/2018 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, 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, Ruben Parno, Eduardo Espíndola e Carla T. Raduenz Geisler), Comitê de Investimentos (Thais 

Becker) e a Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt. O Sr. Renato Carlos Brandes justificou a 

sua ausência. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e apresentou o 

demonstrativo do mês de julho, e ainda informou que em contato com o Rodrigo da SMI, a orientação é de não 

fazer realocações, que devemos esperar o mês de agosto e depois analisar. Em seguida, o Sr. Osmair 

apresentou a LDO, foram feitas as alterações necessárias e aprovada pelo Conselho. A Sra. Carmelinde 

informou que o Projeto de alteração da lei do Timbóprev - LC411/2011 retornou do Executivo com alguns 

questionamentos, os quais foram analisados, feitas as devidas justificativas pelo Conselho e serão enviadas 

para o Executivo. O Conselho decidiu que devemos enviar ofício para o Executivo solicitando que na folha de 

pagamento as verbas da ampliação da carga horária efetiva sejam separadas da verba da carga horária efetiva 

em que o professor fez o concurso. O Sr. Ruben explicou como se encontra a ação judicial impetrada pelo 

primeiro colocado do cargo de técnico previdenciário e o Conselho decidiu que devemos aguardar e não 

convocar o segundo colocado. A Sra. Carmelinde informou que a Rubia pediu exoneração e já está 

convocando o próximo colocado do concurso para o cargo de aux. administrativo, informou ainda que o 

instituto continua com uma demanda grande de trabalho, principalmente com os cadastros no SIPREV, 

implantação do e-social e recadastramento dos servidores, e o Conselho entendeu que terão que ser 

sacrificadas algumas demandas em detrimento de outras. A Sra. Carmelinde apresentou o impacto financeiro 

do cargo efetivo (35h) de advogado e do assessor jurídico. O Sr. Eduardo pediu sobre a prorrogação do prazo 

do Ático Fundo de Investimento e a Sra. Carmelinde respondeu que foi prorrogado até o dia vinte e um de 

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

de agosto de dois mil e dezoito. 
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