ATA Nº 01 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TIMBOPREV
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na sede do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, 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
dezembro de dois mil e vinte, para apreciação e aprovação, respectivamente, com os seguintes
resultados: a) A receita de contribuição do referido mês teve saldo superior às despesas do
mesmo período; b) O valor de receita de contribuição teve saldo acentuado positivamente, 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; c) O rendimento da carteira de investimentos do referido mês teve saldo
positivo de R$ 3.267.503,27; d) Tanto o superávit do referido período de dezembro, quanto o
anual, apresentaram saldos positivos; e) O patrimônio líquido em 31/12/2020 fechou em R$
116.646.764,72 (cento e dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, setecentos e
sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), 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%; 2) Após apreciação e análise dos relatórios e
demonstrativos referente o mês de dezembro de dois mil e vinte, o conselho verificou que os
relatórios e demonstrativos estão dentro da normalidade e refletem a situação contábil,
financeira, orçamentária e patrimonial do Instituto, sendo que as presentes contas foram
aprovadas pelos membros deste conselho; 3) Após, a Diretora informou que o Conselho de
Administração aprovou que a totalidade do saldo remanescente dos recursos da Taxa de
Administração apurados no fechamento de 2020, sejam devolvidos para a conta
previdenciária, destinada para pagamento dos benefícios do instituto; 4) Foi discutido e
votado o calendário de reuniões deste Conselho Fiscal para o ano de dois mil e vinte um; 5)
Na oportunidade, a Sra. Carmelinde Brandt informou aos membros deste conselho que,
referente à alíquota de 14% (quatorze por cento) de contribuição, a Administração Municipal
efetuará o pagamento da diferença de outubro de dois mil e vinte, no mês de fevereiro de dois
mil e vinte um; 6) A Diretora do Instituto apresentou os relatórios e demonstrativos de
dezembro de dois mil e vinte, e após análise, o conselho verificou que os relatórios e
demonstrativos estão dentro da normalidade e refletem a situação contábil, financeira,
orçamentária e patrimonial do Instituto; 7) Por fim, foi aprovado por todos os membros deste
conselho a prestação de contas do ano de dois mil e vinte; 8) Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 29/01/2021.
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