
ATA Nº 02 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO TIMBOPREV 
 
Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dez 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 janeiro 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 
período, resultando em saldo negativo acentuado, em decorrência das férias dos servidores e 
contribuição previdenciária repassada em dezembro de dois mil e vinte; b) O rendimento da carteira 
de investimentos do mês de janeiro teve saldo negativo de R$ 606.580,57, resultando em déficit 
mensal de R$ 1.931.547,22; 2) Anuncio ainda as seguintes informações: a) Estão abertas as inscrições 
para a prova de certificação para o CPA, através de duas empresas em Blumenau/SC, além do curso 
preparatório “CGRPPS/APIMEC e CPA 10/ANBIMA”, que será realizado pela ASSIMPASC nos dias 21 e 
22 de fevereiro. b) a prova do Concurso Público do TIMBOPREV está prevista para ser realizada em 
vinte e um de fevereiro deste ano, na Escola Municipal Padre Martinho Stein. Diante disto e, 
garantindo segurança para os estudantes e funcionários do educandário em razão da Covid-19, foi 
contratada a empresa Dedetizadora Vetor Controle de Pragas LTDA., que fará a sanitização do local 
após o término do exame; c) Referente à licitação para contratação de consultoria financeira, o 
processo encontra-se no setor Jurídico para análise; d) Referente ao Comprev, foi informado ao 
conselho que foi realizada a migração ao novo sistema que começou a funcionar em dezembro/2020, 
e com isso houve desbloqueio de valores do Timboprev (competência novembro/2020). Foi apurado 
que o desbloqueio ocorreu por causa da proporcionalidade que foi extinta com o novo sistema, e se 
refere ao acumulado do período entre junho de dois mil e quinze e novembro de dois mil e vinte, no 
valor total de R$121.799,79, restando um saldo, a pagar via GPS. Em contato com a Secretaria de 
Previdência, enviaram orientações e ofícios sobre o assunto, onde consta o vencimento do saldo a 
pagar para o dia cinco de fevereiro. Todavia, não conseguimos a informação se este valor ainda está 
em aberto ou se já foi compensado e descontado do valor repassado pelo COMPREV ao instituto no 
mês de fevereiro de dois mil e vinte e um. E caso esse saldo devedor não tenha sido descontado do 
valor que recebemos, será cobrado com juros e multa. 6) O Sr. Ruben Parno questionou se as 
aplicações estão de acordo com o estabelecido na Política de Investimentos, e a Sra. Carmelinde 
informou que as aplicações/fundos estão enquadradas e atendem o estipulado na Política de 
Investimento e que foram realizadas novas realocações de valores enquadradas no art. 9º A, III da 
Resolução 3822/2010 (resgate do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do BB Previdenciário 
Multimercado, e aplicado no BB BDR Nível I). 7) Após as explanações, foram analisadas as contas do 
Instituto referente ao mês de janeiro 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, 18/02/2021. 
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