
ATA Nº 05/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Aos doze dias do mês de maio 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, Ruben Parno, Eduardo Espíndola e Paulo Seberino da Silva - suplente), 

Comitê de Investimentos (Joel Raiter e Thais Becker), Conselho Fiscal (Cintia Volani Elert), 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 abril, com déficit entre receitas previdenciária e despesas do Instituto e que os rendimentos 

não rodaram bem no mês de abril em razão das possíveis reformas trabalhistas e previdenciárias. O Sr. Osmair 

informou que na análise do cálculo atuarial houve uma preocupação entre as receitas e as despesas, mas que é 

normal, pois a expectativa é de entrar e sair servidores; a alíquota permanece a mesma; sugeriu que, assim que a 

Reforma da Previdência for concluída e a nossa Lei adaptada com a Lei Federal, seja solicitado ao atuário para 

refazer o cálculo de acordo com as novas mudanças; a reunião sobre o cálculo atuarial com a Administração 

será feita após a reforma previdenciária e o novo cálculo, porém se a reforma demorar muito, marcaremos a 

reunião com o Atuário. O Sr. Eduardo pediu qual foi o aumento da receita com a entrada dos novos servidores e 

o Sr. Osmair respondeu que não tem esse dado mas que irá informar na próxima reunião. O Sr. Joel sugeriu para 

fazer novo cálculo com novos servidores e o Sr. Osmair respondeu que irá verificar com o atuário. A Sra. 

Carmelinde informou que com o indeferimento da posse do técnico previdenciário, o Sr. Jean entrou com uma 

ação judicial mas ainda não fomos citados. O conselho de administração decidiu esperar a citação e depois 

decidir como proceder para dar andamento ao concurso e chamar o segundo colocado.  O Sr. Osmair disse que 

foram analisados novos pedidos da compensação previdenciária e recebemos valores atrasados. O Sr. Osmair 

apresentou o Manual de Uso da Marca e a Simbologia da logo do Instituto que foram elaborados pelo Setor de 

Comunicação Social da Prefeitura para a criação da Lei, os quais foram aprovados pelo Conselho de 

Administração. O Sr. Osmair informou que foi registrado o domínio do site do Instituto e demais ações 

administrativas serão concluídas nos próximos meses. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por 

todos os membros presentes. Timbó, doze de maio de dois mil e dezessete. 
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