
ATA Nº 04/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Aos sete dias do mês de abril 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), Conselho Fiscal (Cintia Volani Elert e Diego Zatelli – 

suplente), a Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt. O Sr. Osmair deu abertura da reunião 

cumprimentando a todos os presentes e apresentou o demonstrativo parcial de março, pois faltou o extrato do 

banco Banrisul, mas será enviado a todos por e-mail. O Sr. Osmair informou que o cálculo atuarial foi enviado 

para o atuário Guilherme e assim que recebermos o relatório final será enviado aos membros, por e-mail. O Sr. 

Osmair apresentou o layout do site do Instituto que será encaminhado ao setor de Comunicação Social da 

Prefeitura para aprovação e assim que estiver completo, será enviado aos membros por e-mail o endereço 

eletrônico antes do site ir para o ar. O Sr. Osmair informou que houve o pedido de pensão por morte de José 

Nelson Gonçalves que estava em licença sem vencimentos o qual foi indeferido e que há um caso antigo de 

pensão por morte concedido à Dálcio Arndt em que a ex-servidora também estava em licença sem vencimentos, 

sendo que todos os presentes do Conselho de Administração decidiram que deverá ser feita a revisão do 

processo de pensão de Dalcio Arndt. O Sr. Osmair disse que o contrato com a SMI vence dia primeiro de maio 

do corrente e o Conselho decidiu pela renovação. A Sra. Carmelinde informou que foi encaminhada, por AR, a 

decisão do indeferimento da posse do Sr. Jean Michel Biz como técnico previdenciário, sendo que essa decisão 

foi recebida pelo Sr. Jean no dia 24/03/2017, e que a portaria de nomeação foi publicada no dia 21/03/2017. O 

Conselho decidiu por aguardar o decurso do prazo de 15 dias para manifestação do Sr. Jean. Sem mais a ser 

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

dezessete. 
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