
ATA Nº 05 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TIMBOPREV 
 
Aos vinte dias do mês de maio 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 abril de dois mil e vinte e um, para 
apreciação e aprovação, respectivamente, com os seguintes resultados: a) o Timboprev teve déficit 
financeiro entre a receita de contribuição previdenciária e despesas do instituto no valor de R$ 
34.509,43 (trinta e quatro mil, quinhentos e nove reais e quarente e três centavos); b) Os 
investimentos da carteira  tiveram rendimento positivo o que gerou superávit mensal de  R$ 
1.275.697,05; c) O déficit anual está em R$ 1.053.193,94; d) Fechamento do mês com PL de R$ 
115.580.444,40. 2) Anunciou ainda as seguintes informações: a) O PPA 2022/2025 está em fase de 
análise e aprovação pelo Conselho de Administração do Timboprev; b) Quanto ao Concurso Público, 
devido à impossibilidade de convocação dos aprovados, o contrato temporário do auxiliar 
administrativo foi prorrogado até o mês de dezembro do corrente ano. c) Referente ao Pró Gestão, a 
adesão foi oficializada, dando-se início aos prazos para adequação e cumprimento das exigências do 
programa; d) A Sra. Carmelinde Brandt ainda relatou um fato de tentativa de estelionato, onde 
estranhos tentaram realizar transferências de contas na CEF e Bradesco para contas de pessoas 
físicas, tratando-se de crime de fraude e falsidade ideológica contra o Instituto. Diante disso, foi 
lavrado Boletim de Ocorrência, e encaminhado e-mail alertando e orientando todos os bancos em 
que o TIMBOPREV possui conta; 3) O Sr. Ruben Parno questionou a Sra. Carmelinde Brandt acerca de 
uma posição sobre a situação do fundo Brasil Florestal. A mesma informou que não houve mais 
assembleia dos cotistas referente ao leilão, mas que no último evento, ocorrido em março do 
corrente ano, as contas do fundo não foram aprovadas pelos cotistas; que foi enviado e-mail 
questionando sobre as consequências da não aprovação das contas, mas até a presente data o 
administrador não se manifestou. 4) Após as explanações, foram analisadas as contas do Instituto 
referente ao mês de abril 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, 
20/05/2021. 
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