ATA Nº 11 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TIMBOPREV
Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vintes 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 outubro 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, resultando déficit financeiro no valor de R$ 93.691,01; b) O
rendimento da carteira de investimentos teve saldo negativo e com isso o déficit mensal foi de R$
973.713,23; c) O déficit anual está em R$ 2.591.912,18; d) Fechamento do mês com PL de R$
114.110.356,42. O Sr. Ruben comentou sobre o cenário econômico e da dificuldade em conseguir
rentabilidade nas aplicações e consequentemente atingir a meta da Política de Investimentos. 2)
Anunciou ainda as seguintes informações: a) Quanto à reforma previdenciária, está em estudo pelo
executivo a realização da reforma previdenciária municipal; que para o instituto estar amparado em
dados técnicos estamos verificando a possibilidade de contratar serviços técnicos que realizam o
estudo do impacto atuarial de diversos cenários da reforma; 3) Após, a Sra. Carmelinde Brandt
devolveu a palavra ao Sr. Ruben Parno, que informou sobre o novo formato das reuniões deste
conselho, que serão presenciais e com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Prefeitura
Municipal de Timbó/SC. Com isso, foi discutido e aprovado o calendário de reuniões para o ano de
dois mil e vinte e dois, conforme anexo que integra a presente ata; 4) Aberta a palavra aos membros,
não houve manifestação. 5) Após as explanações, foram analisadas as contas do Instituto referente
ao mês de outubro 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,
18/11/2021.
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