
ATA Nº 09/2018 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às catorze horas e trinta minutos, 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 

Geisler e Renato Carlos Brandes), Comitê de Investimentos (Greyce Nardelli, Joel Ricardo Reiter e 

Thais Becker), e a Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt. O Sr. Ruben Parno 

justificou a sua ausência. 

O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes, em seguida colocou aos 

presentes uma proposta de alteração dos investimentos sugerida pela Assessoria Financeira, pela 

aplicação no fundo de Ações da Próprio Capital, no valor de quatrocentos e cinquenta mil reais, 

oriundos de resgate parcial de um fundo conservador IRFM-1. Em virtude do cenário político-

econômico, o Sr. Joel sugeriu entrar em contato com a Próprio Capital e solicitar um parecer sobre o 

fundo de ações em razão do cenário atual, e ainda sugeriu uma visita na própria empresa. Dessa 

forma, os membros do Conselho de Administração decidiram que o Sr. Joel entrará em contato com a 

Próprio Capital e também será feita uma nova análise de investimento neste fundo de ações em trinta 

dias. O Conselho ainda decidiu em fazer uma visita técnica na Próprio Capital e na sede da 

Assessoria Financeira – SMI. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os 

membros presentes. Timbó, vinte e sete de agosto de dois mil e dezoito. 
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