
ATA Nº 09/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às dez horas e vinte minutos, 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 e Carla T. Raduenz Geisler), 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 

parcial de agosto com déficit entre receitas previdenciárias e despesas do Instituto, mas os investimentos 

rodaram positivos. O Sr. Osmair informou que a Administração não quer alterar o valor da alíquota 

complementar até 2021 em razão do PPA já ter sido enviado, mas sabe-se que este pode ser alterado a qualquer 

momento; O Instituto deu duas opções para Administração: a opção de aumentar a alíquota complementar 

conforme o relatório do cálculo atuarial (12% para 2018) ou a opção de aumentar a alíquota e passar a 

responsabilidade do pagamento dos benefícios de auxilio doença e licenças para a administração (11% para 

2018); A Administração ainda não deu resposta. Em seguida, o Conselho decidiu manter o plano de amortização 

que consta no relatório do Cálculo Atuarial de 2017 e que será enviado um documento com esta decisão para a 

Administração. O Sr. Osmair disse que o site do Instituto já está disponível. O Sr. Osmair informou que será 

feita uma auditoria pelo Tribunal de Constas do Estado nos dias 18 à 22 de setembro. O Sr. Osmair apresentou 

os seis novos benefícios concedidos em agosto. O Sr. Osmair informou que o recadastramento está na fase de 

estudos para fazer a regulamentação e após será feita análise de como será realizado. O Sr. Osmair disse que as 

servidoras Greyce e Rafaela irão participar de um congresso da Aneprem, em Curitiba/PR. Após, o Sr. Osmair 

apresentou aos membros do Conselho, a nova servidora Rafaela Krieser dos Santos. O Sr. Osmair apresentou as 

demais tarefas realizadas no Instituto e que o foco será a compensação previdenciária pois está previsto um 

técnico do INSS para analisar os processos na região de Blumenau, uma vez que a compensação está sem 

análise por falta de servidores no INSS da nossa região. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e assinada 

por todos os membros presentes. Timbó, seis de setembro de dois mil e dezessete. 
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