
ATA Nº 01 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TIMBOPREV 
 
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às dez horas, na sede do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, reuniram-se os membros titulares do 
Conselho de Administração, o Sr. Osmair de Castilho, na condição de Presidente, o Sr. Joel Ricardo 
Raiter, o Sr. Eduardo Espíndola, a Sra. Carla T. Raduenz Geisler, e a Sra. Carmelinde Brandt, Diretora 
Administrativa/Financeira do Timboprev. O Sr. Renato justificou sua ausência. Participou da reunião o 
Sr. Ruben Parno (Presidente do Conselho Fiscal). Foram realizadas as seguintes deliberações: 1) O Sr. 
Osmair de Castilho deu abertura da reunião cumprimentando a todos e, apresentando os 
demonstrativos do mês de dezembro de dois mil e vinte, informou o seguinte: a) a receita de 
contribuição foi superior às despesas do período, resultando em saldo positivo acentuado em 
decorrência da folha de pagamento de novembro, acrescidos do décimo terceiro salário, antecipação 
de férias e folha de pagamento de dezembro, cujas contribuições são repassadas no mesmo exercício; 
b) O rendimento da carteira de investimentos do mês de dezembro teve saldo positivo de R$ 
3.267.503,27; c) O superávit do mês de dezembro obteve saldo positivo, sendo que o superávit anual 
de dois mil e vinte que foi de R$ 7.065.14,66;  2) Após, o presidente passou a palavra para a Sra. 
Carmelinde Brandt, que anunciou aos presentes que o patrimônio líquido em 31/12/2020 fechou em R$ 
116.646.764,72, e a meta da rentabilidade esperada estabelecida na Política de Investimentos 
(INPC+6% A.A) fechou em 11,77% e a rentabilidade da carteira em 2020 foi de 5,54%;  3) Em seguida o 
presente conselho decidiu devolver para conta previdenciária, o saldo da Taxa de Administração, 
conforme cálculo apresentado, e que esse valor deverá ser aplicado no IRFM1 vinculado a conta da CEF; 
4) Foi discutido e votado o calendário de reuniões deste Conselho de Administração para o ano de dois 
mil e vinte um, a serem realizadas sempre na segunda sexta feira de cada mês;  5) Foram apresentadas, 
aos membros deste conselho, as seguintes informações: a) Referente à alíquota de 14% do servidor, a 
Administração Municipal efetuará o pagamento da diferença de outubro/2020, no mês de fevereiro de 
dois mil e vinte um; b) Referente à Chamada Pública, o candidato Taffarel Pereira Hostins assumiu suas 
funções, previstas neste processo, em vinte e um de janeiro;  c) Referente ao Concurso Público, as 
inscrições serão reabertas em vinte e seis de janeiro, com a previsão de realização da prova em vinte e 
um de fevereiro;  d)  O prédio, onde localiza-se a sede do Timboprev, possui o Sr. Aldemiro de Oliveira 
como novo proprietário, tendo sua administração realizada pela Imobiliária Cipriani Ltda.. Referente ao 
acontecido, a Sra. Carmelinde Brandt já solicitou orientações ao setor jurídico desta municipalidade 
para alteração contratual; e) O atestado de vida e as perícias médicas seguem suspensas até o dia trinta 
e um de janeiro, sendo prorrogadas de mês em mês, se assim necessário; 6) Referente ao Comprev, foi 
informado ao conselho que foi realizada a migração ao novo sistema que começou a funcionar em 
dezembro/2020. Todavia, em dezembro/2020, houve bloqueio de valores do Timboprev (competência 
novembro/2020). Foi apurado que o bloqueio ocorreu por causa da proporcionalidade que foi extinta 
com o novo sistema, e se refere ao acumulado do período entre junho de dois mil e quinze e novembro 
de dois mil e vinte, no valor total de R$121.799,79, restando um saldo, a pagar via GPS, R$72.969,35. A 
Sra. Carmelinde informou ainda que a servidora Thais está em contato com o setor do COMPREV para 
entender a situação, qual o valor que efetivamente estamos devendo ao RGPS e como realizar o 
pagamento. Os conselheiros Osmair e Carla se manifestaram, informando que, em anos anteriores a 
dois mil e quinze, foram deferidos processos de compensação em face do INSS. 7) O presidente Osmair 
de Castilho informou que foram protocolados no setor de licitações os documentos para processo de 
licitação de assessoria financeira. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai 
assinada pelos membros presentes. Timbó, 22/01/2021. 
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