
ATA Nº 11/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Aos oito dias do mês de novembro 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, Ruben Parno, Eduardo Espíndola) e a Diretora Administrativa 

Financeira Carmelinde Brandt. Os membros Renato Brandes e Carla T. Raduenz, justificaram suas 

ausências. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e apresentou o 

demonstrativo contábil do mês de outubro, informou que o instituto continua com déficit mensal entre as 

receitas da contribuição previdenciária e as despesas, mas que as aplicações renderam bem e o Instituto 

ficou com superávit financeiro do mês de outubro, batendo a meta atuarial. A Sra. Carmelinde observou 

que os pagamentos com os benefícios estão aumentando a cada mês, sendo que no mês de outubro o valor 

total foi de R$ 125.705,76; que a SMI disponibilizou o modelo de Política de Investimentos a qual foi 

encaminhada, por e-mail, aos membros do Conselho de Administração e Comitê de Investimento para 

análise e definição das estratégias para 2020 e que a SMI agendou reunião para o dia 13 de novembro 

para apresentação da Política de Investimentos e informações da Carteira de Investimentos. A Sra. 

Carmelinde informou ainda que a Sra. Rafaela Krieser dos Santos foi contratada no cargo de auxiliar de 

serviços administrativos até 31/12/2019 que é o prazo estabelecido no Decreto e que o Instituto foi 

notificado em relação a decisão da ação judicial ingressada pelo Sr. Lorival Ropelato a qual reconheceu o 

direito de aposentadoria de professor sendo que o valor da aposentadoria foi alterado, além da cobrança 

retroativa dos valores. O Sr. Osmair de Castilho solicitou a todos do Conselho para participar da reunião 

com a SMI. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. 

Timbó, oito de novembro de dois mil e dezenove. 
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