
ATA Nº 07/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezenove, 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, Eduardo Espíndola, Carla T. Raduenz, Ruben Parno e Paulo Seberino da Silva – 

suplente), Comitê de Investimentos (Joel Ricardo Raiter e Thais Becker) e a Diretora Administrativa 

Financeira Carmelinde Brandt. O Sr. Renato Brandes justificou a sua ausência. O Sr. Osmair deu abertura 

da reunião cumprimentando a todos os presentes e apresentou o demonstrativo contábil do mês de junho 

que apresentou superávit mensal e informou que no mês de junho os rendimentos dos investimentos da 

carteira rodaram positivamente. O Sr. Osmair disse que será marcada uma reunião com a assessoria 

financeira SMI e que o Conselho e o Comitê deverão participar. O Sr. Osmair disse que após a reforma da 

previdência, iremos alterar nossa Lei e apresentaremos um projeto único, tendo em vista que já existe um 

projeto de Lei e que ainda está pendente de decisão no Poder Executivo. A Sra. Carmelinde informou 

que, conforme lista entregue pela empresa responsável pelo Censo Previdenciário, faltam poucos 

servidores para atingir a totalidade no recadastramento, e que a empresa ainda está fazendo lançamentos e 

ajuste de informações no sistema. A Sra. Carmelinde informou sobre a prorrogação do contrato do servidor 

Rafael em razão das férias e licença prêmio da contadora Greyce e o Conselho aprovou a prorrogação. A 

Sra. Carmelinde informou sobre a renovação da hospedagem do site do Timboprev pela empresa 

Datamais, no valor de R$486,00 para doze meses e o Conselho aprovou a prorrogação. A Sra. Carmelinde 

informou que há muita demanda de serviços no instituto; que como o Conselho optou em não prorrogar a 

homologação do concurso de 2016, não existe mais edital em aberto para convocação de novos servidores 

e explicou que para realização do concurso público deverão ser seguidos alguns procedimentos 

administrativos, inclusive a autorização de abertura pelo Poder Executivo. O Sr. Osmair explicou a 

necessidade de realização de concurso público para os cargos de técnico previdenciário e auxiliar de 

serviços administrativos e o Conselho decidiu que não será feito concurso com a Câmara de Vereadores, mas 

que será feito individualmente pelo Instituto com encaminhamento de oficio ao Executivo para autorizar a 

abertura de concurso para os cargos de técnico previdenciário e auxiliar de serviços administrativos 

(cadastro de reserva). Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros 

presentes. Timbó, doze de julho de dois mil e dezenove. 
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