
ATA Nº 06/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Aos nove dias do mês de junho 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), Comitê de Investimentos (Thais Becker), 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 maio, com déficit entre receitas previdenciária e despesas do Instituto e que estas irão 

aumentar em razão de outras nove aposentadorias programadas para este mês. O Sr. Osmair disse que a 

compensação previdenciária ficará em torno de quinze mil reais mensais. O Sr. Osmair informou que será 

verificado com o jurídico a possibilidade de chamar o segundo colocado para o cargo de técnico previdenciário 

ou de chamar um aux. administrativo. O Sr. Osmair disse que o site do Instituto está em andamento e quando 

estiver finalizado o Conselho de Administração irá aprová-lo. O Sr. Osmair informou que foi elaborado o PPA – 

2018/2021, falou que praticamente se manteve o que previa o anterior com algumas alterações e passou a 

palavra para a contadora apresentar o PPA. A contadora Greyce Nardelli explicou as metas e diretrizes do PPA, 

informando os valores dos benefícios e a manutenção do Instituto, e que para esse novo PPA está a previsão do 

pagamento de precatórios e jetons, e o pagamento do PIS/PASEP que ainda não está sendo pago. O Sr. Osmair 

ainda informou que o Instituto poderá ter veículo próprio e que será analisado se a melhor opção é a compra ou 

a locação. O Sr. Osmair pediu se alguém tinha alguma dúvida sobre o PPA 2018/2021, e a Sra. Carmelinde 

pediu se todos concordam com as informações e valores apresentados, sendo que todos concordaram, restando o 

PPA aprovado por todos os membros do Conselho de Administração. O Sr. Osmair informou que serão 

repassados dados atuais para o atuário realizar nova análise do cálculo atuarial. O Sr. Ruben pediu sobre os 

rendimentos dos investimentos, e a Sra. Greyce explicou que os os IMAS foram negativos e apenas a renda fixa 

rendeu aproximadamente duzentos mil reais. O Sr. Osmair disse que a expectativa é de manter e talvez haja um 

superávit. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, nove 

de junho de dois mil e dezessete. 
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