
ATA Nº 07/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIMBOPREV 
 

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se, de forma virtual, os 
membros titulares do Conselho de Administração, o Sr. Osmair de Castilho (Presidente), o Sr. Renato 
Brandes, o Sr. Joel Ricardo Raiter e a Sra. Carmelinde Brandt (Diretora Administrativa/Financeira do 
Timboprev). A Sra. Carla T. Raduenz Geisler e o Sr. Eduardo Espindola justificaram sua ausência. Foram 
realizadas as seguintes deliberações: 1) O Sr. Osmair de Castilho deu abertura da reunião 
cumprimentando a todos e informou o seguinte: a) a receita de contribuição foi inferior às despesas do 
mês de junho, em decorrência do pagamento de metade do décimo terceiro salário; b) O rendimento da 
carteira de investimentos do mês de junho teve saldo positivo e que tivemos déficit mensal; 2) Informou 
aos conselheiros que conforme decisão do TCE a reposição salarial será suspensa a partir de 01/07/2021; 
3) Ainda, os membros do conselho decidiram que a Servidora Thais Becker irá ocupar, em substituição à 
Sra. Carmelinde Brandt, o cargo em comissão de Diretor Administrativo/Financeiro do Timboprev, 
durante o seu período de férias de 19/07/2021 até 28/07/2021, e; 4) Após, o Presidente passou a palavra 
para a Sra. Carmelinde Brandt que anunciou aos participantes as seguintes informações: a) Quanto à 
auditoria do PASEP, foram encaminhados todos os relatórios e justificativas à Receita Federal do Brasil 
no dia 07/07/2021 para os trâmites legais. Informou ainda aos conselheiros que não retornou da 
Procuradoria a solicitação de parecer encaminhada em 2018 referente o recolhimento do PASEP e que 
tem parecer da ASSIMPASC que orienta o recolhimento do PASEP sobre a folha dos servidores ativos do 
instituto; b) Quanto ao atestado de vida e perícia médica por invalidez, informou que foi assinado o 
Decreto Municipal nº 6041/2021, que trata da retomada do atestado de vida, que iniciou em julho e 
estabelece o cronograma para o decorrer do ano corrente no que tange aos meses atrasados. As perícias 
médicas retornam através de agendamento em agosto. O setor de comunicação da Prefeitura está 
verificando como será realizada a divulgação nos meios de comunicação. O Decreto será encaminhado 
para o e-mail dos membros do conselho; c) Quanto ao novo COMPREV, será encaminhado o termo de 
adesão ao Prefeito para assinatura; que após a assinatura e encaminhamento à SPREV, e assim que 
estiver disponível, será necessário entrar em contato para assinatura de contrato junto à DATAPREV; e 
que a partir de janeiro de 2022 a utilização do sistema de compensação terá custo para os institutos 
conforme quantidade de segurados estabelecidos pelo ISP da Secretaria da Previdência. Será necessário 
indicar dois servidores para operação do COMPREV e cadastrar o médico perito para análise e parecer 
nos processos por invalidez. Também ficaram estabelecidos prazos para analises que vão diminuindo até 
que em 2026 chega no prazo de 90 dias para análise. Para atender todas essas condições será necessário 
também a revisão de todos os nossos processos cadastrados no COMPREV; d) Quanto ao e-sfinge diário, 
o Tribunal de Contas do Estado alterou o cronograma e irá iniciar em 2022. Com isso, alguns 
remanejamentos de demanda e pessoal serão necessários no Instituto, visando auxiliar o setor de 
Contabilidade; e) Quanto ao Pró Gestão, não foi possível ainda iniciar os trabalhos, em decorrência da 
alta demanda de trabalho juntamente com quadro reduzido de servidores no Instituto; f) Quanto à 
Previdência Complementar, o projeto de lei já foi aprovado pelo Legislativo e na sequência será lançado 
edital para credenciamento de entidades; g) Informou ainda que continuam os  agendamentos para 
realização das provas de certificação ANBIMA/CPA que continuam válidas, mas que a forma de 
certificação profissional mudará conforme previsto no novo manual de certificação editado pela SPREV, 
que será encaminhado a todos os membros por e-mail; h) No dia dezesseis de julho, o Instituto receberá 
a visita do Conselho do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pomerode/SC; 5) 
Logo após as explanações, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada 
pelos membros presentes. Timbó, 09/07/2021. 
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