
ATA Nº 03/2018 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Aos nove dias do mês de março 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, Carla T. Raduenz Geisler e Paulo Seberino da Silva – suplente 

do Sr. Renato C. Brandes) e a Diretora Administrativa Financeira Carmelinde Brandt. O Sr. Ruben 

Parno e o Sr. Renato Carlos Brandes  justificaram a sua ausência. O Sr. Osmair deu abertura da reunião 

cumprimentando a todos os presentes e informou que o demonstrativo de fevereiro não ficou pronto por 

motivo de doença da contadora, mas que durante a semana será enviado por e-mail, para apurar o déficit 

mensal do instituto. O Sr. Osmair informou que os dados do cálculo atuarial foram enviados e agora é só 

aguardar a empresa enviar o resultado. O Sr. Osmair informou que a alteração da nossa lei está em 

análise e que um dos pontos a ser alterado é o tempo para o cálculo das médias do art. 12 §2º que hoje é 

de 10 anos (1/120) que deveríamos passar para 25 anos (1/300) o que foi aprovado pelo conselho. A Sra. 

Carmelinde informou que o contrato com a SMI está vencendo em 01/05/2018 e o conselho decidiu 

prorrogar o contrato por mais 12 meses (até 01/05/2019). A Sra. Carmelinde informou ainda que em 

relação ao software do SIPREV estamos em fase de migração de dados dos servidores ativos, depois 

serão os inativos e que também deverá ser feito um decreto para compor a Comissão especial envolvida 

nos trabalhos; que em contato com a procuradoria, o Município ainda não foi intimado da decisão da 

contestação da ação do técnico previdenciário Sr. Jean M. Biz. O Sr. Osmair informou que o instituto 

tem número reduzido de servidores e tendo em vista que temos férias acumuladas dos servidores, o 

instituto como autarquia pode pagar os 10 dias de férias que está previsto em lei, sendo que o conselho 

aprovou o pagamento de 10 dias das férias aos servidores. A Sra. Carla informou que o SAMAE vai 

ceder sem ônus uma operacional para a faxina do instituo. Sem mais a ser tratado, foi lavrada esta ata e 

assinada por todos os membros presentes. Timbó, nove de março de dois mil e dezoito. 
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