
ATA Nº 05/2018 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Aos 18 dias do mês de maio de dois mil e dezoito, 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 , Ruben Parno e Renato C. Brandes), a Diretora Administrativa 

Financeira Carmelinde Brandt e a contadora e membro do Comitê de Investimentos Greyce Nardelli. Os Srs. 

Eduardo Espíndola e Renato Carlos Brandes justificaram as suas ausências. O Sr. Osmair deu abertura da 

reunião cumprimentando a todos os presentes e apresentou o demonstrativo de março, com déficit de 

R$79.212,84. Com a previsão de novas aposentadorias, para o próximo mês esse valor deverá chegar a 

aproximadamente 90 mil, por isso deveremos buscar alternativas para o equilíbrio financeiro do Instituto. 

O Sr. Osmair informou que além das aposentadorias, os demais benefícios pagos pelo Instituto vêm 

aumentando e o déficit tende a aumentar, assim, sugeriu que o Conselho marque uma reunião com os 

representantes da Administração para apresentar essa realidade e achar uma solução, como o aumento da 

alíquota suplementar ou que a Administração assuma o pagamento desses benefícios, o que foi aprovado 

pelo Conselho. O Sr. Osmair explicou a importância do pagamento dos jetons para os membros dos 

Conselhos e Comitê de Investimentos e o Conselho aprovou o pagamento dos jetons. O Sr. Osmair 

informou que as perícias por invalidez desse ainda não foram realizadas, pois, em contato com o Sr. 

Eduardo da Secretaria da Saúde, a junta médica do município não quer mais realizar as perícias. O Sr. 

Osmair ressaltou a necessidade de contratar uma assessoria jurídica, pois hoje dependemos da assessoria 

da procuradoria do Município, ou pela criação do cargo de advogado para o Instituto, alterando a Lei 

vigente. A Sra. Carmelinde lembrou que seria importante finalizar a análise das alterações na Lei 411 e 

encaminhar à Administração para criar o projeto de lei. O Conselho concordou em levar essa situação 

para a reunião que será feita com a Administração. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada 

por todos os membros presentes. Timbó, treze de abril de dois mil e dezoito. 
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