ATA Nº 03 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TIMBOPREV
Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às dez horas, de forma online, reuniramse 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 fevereiro de dois mil e vinte e um, para
apreciação e aprovação, respectivamente, com os seguintes resultados: a) a receita de contribuição
foi superior às despesas do período, resultando em saldo positivo de R$ 71.005,02 (setenta e um mil
e cinco reais, e dois centavos); b) O rendimento da carteira de investimentos do mês de fevereiro
teve saldo negativo resultando em déficit mensal de R$ 666.939,01 (seiscentos e sessenta e seis mil,
novecentos e trinta e nove reais, e um centavo); 2) Anunciou ainda as seguintes informações: a)
Referente à alíquota de 14%, oriunda da diferença de outubro de dois mil e vinte, o pagamento foi
efetuado em fevereiro, no valor de R$ 25.223,18 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e três reais, e
dezoito centavos); b) Referente ao COMPREV foi verificado que o saldo da compensação deveria ser
pago em guia de GPS ao INSS, sendo que tal montante não foi compensado nos repasses. Com isso,
no dia 26/02/2021, foi pago o valor atualizado de R$ 85.016,58 (oitenta e cinco mil e dezesseis reais
e cinquenta e oito centavos); c) Quanto aos repasses da compensação, atualmente o valor é de R$
27.213,80 (vinte e sete mil, duzentos e treze reais, e oitenta centavos), dos quais são
descontados/compensados os valores que devemos ao INSS, totalizando o valor líquido de R$
25.227,78 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos); 6) Após a
explanações, foram analisadas as contas do Instituto referente ao mês de fevereiro de dois mil e
vinte e um 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, 18/03/2021.
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