
ATA Nº 10/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Aos onze dias do mês de outubro 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, Carla T. Raduenz Geisler, Eduardo Espíndola e Paulo 

Seberino da Silva - suplente), 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 e apresentou o demonstrativo de 

setembro com déficit entre receitas previdenciárias e despesas do Instituto, mas os investimentos rodaram 

positivos. O Sr. Osmair informou que a Administração decidiu pela alíquota suplementar de 11% para o 

ano que vem e hoje será feito o Decreto e encaminhado para o Ministério da Previdência. O Sr. Osmair 

pediu aos membros do Conselho divulgação e sugestões para o site do Instituto. O Sr. Eduardo sugeriu que 

fosse divulgado no jornal da Prefeitura. A Sra. Carmelinde informou que pelo site da prefeitura já tem o 

link de acesso do site TIMBOPREV. O Sr. Osmair informou que um grupo de aposentados pediu para fazer 

uma reunião para conhecer e saber como funciona o Instituto, além de saber como está a situação 

financeira, e que ao marcarem a data, o Conselho irá participar. O Sr. Osmair disse que o recadastramento 

será feito em 2018, pois ainda temos que fazer a regulamentação. A Sra. Carmelinde informou que antes de 

fazer o Censo previdenciário é indicado instalar o software do SIPREV que é uma ferramenta de Gestão do 

histórico funcional dos servidores públicos dos entes que possuam Regime Próprio de Previdência Social, 

para armazenamento de informações previdenciárias e informações financeiras dos seus servidores, ativos, 

aposentados, pensionistas e dependentes. A Sra. Carmelinde informou ainda que; para instalar esse 

software precisa de especificações mínimas da rede de computadores para o efetivo funcionamento e 

backups diários e de suporte de TI; que em contato com o Indaprev obteve informações de que diante da 

dificuldade para a instalação do siprev, o Indaprev contratou a empresa Webprev para fazer toda a 

instalação e manutenção desse software.  O Sr. Osmair informou que o sistema Siprev deverá ser 

implantado obrigatoriamente até 2018 e que o software é gratuito, oferecido no site do Ministério da 

Previdência, mas que o TIMBOPREV não tem estrutura para fazer a instalação e manutenção deste 

software; que a empresa Webprev apresentou proposta para fazer a implantação, manutenção e 

hospedagem ao TIMBOPREV no valor mensal de R$ 650,00. O Conselho aprovou a contratação de 

empresa Webprev para a implantação, manutenção e hospedagem do SIPREV.  O Sr. Osmair informou que 

foram analisados e deferidos pelo INSS seis processos da compensação previdenciária, totalizando um 

valor de R$393.934,26 no mês de setembro. A Sra. Carmelinde informou que o contrato da locação do 

imóvel do instituto está vencendo em 31/12/2017, sendo que foi aprovado pelo conselho a renovação deste 

contrato para mais 12 meses. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros 

presentes. Timbó, onze de outubro de dois mil e dezessete.  
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