
ATA Nº 08 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TIMBOPREV 
 
Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dez horas, de forma online, 
reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal, Sr. Ruben Parno, Sra. Silvana Vicente e o Sr. 
Alan Evaristo Mengarda, com a participação da Sra. Carmelinde Brandt, Diretora 
Administrativa/Financeira do Timboprev. Foram realizadas as seguintes deliberações: 1) O Sr. Ruben 
Parno deu abertura da reunião cumprimentando a todos e passou a palavra para a Sra. Carmelinde 
Brandt, que iniciou a apresentação dos demonstrativos referentes ao mês de julho de dois mil e vinte 
e um, para apreciação e aprovação, respectivamente, com os seguintes resultados: a) a receita de 
contribuição foi inferior às despesas do mês de julho, no valor de R$ 42.033,00; b) O rendimento da 
carteira de investimentos do mês de julho teve saldo negativo e com isso o déficit mensal foi de R$ 
313.858,79; c) O déficit anual está em R$ 488.846,03; d) Fechamento do mês com PL de R$ 
116.179.055,13; 2) Anunciou ainda as seguintes informações: a) Quanto à auditoria do PASEP, foi 
recebido auto de infração com lançamento da contribuição do PASESP, incluindo multa e juros no 
valor de R$ 1.322.374,00 (um milhão, trezentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais). 
Os documentos foram encaminhados à Procuradoria do Município para realizar a impugnação do 
lançamento, e em consulta ao Conselho de Administração, este decidiu por não recolher quaisquer 
valores, aguardando o resultado do referido recurso, bem como possível ação judicial, se necessária; 
b) Quanto ao Fundo Brasil Florestal, foi encaminhado por email aos membros deste Conselho o 
relatório da reunião entre SMI, Queluz e cotistas acerca de proposta recebida, e que ficou agendada 
reunião com a SMI Consultoria para o dia 20/08/2021 para tratar do referido assunto com a 
participação do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê, conforme já comunicado 
anteriormente; c) Quanto ao novo COMPREV, foi encaminhado o termo de adesão à SPREV e o 
próximo passo será a assinatura de contrato junto ao DATAPREV. Está sendo feito estudo quanto à 
logística de operação do COMPREV, conforme relatado na reunião anterior, tendo em vista a alta 
demanda do instituto, bem como novos prazos e procedimentos estabelecidos; d) Quanto ao Pró 
Gestão, está sendo realizado levantamento de cada ação a ser implantada, bem como os setores 
atingidos pelo programa. Será encaminhado aos membros deste Conselho o relatório completo de 
ações, cuja participação destes serão de suma importância; 3) Após, foi informado sobre o Congresso 
Estadual da ASSIMPASC e Congresso Nacional da ABIPEM, a serem realizados em conjunto entre os 
dias quinze e dezessete de setembro do presente ano, em Florianópolis/SC, convidando os 
conselheiros a participarem. 4) Após as explanações, foram analisadas as contas do Instituto 
referente ao mês de julho de dois mil e vinte e verificou-se que estão dentro da normalidade. Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 
19/08/2021. 
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