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Reunião Ordinária Conselho de administração. 

Aos 25 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, as oito horas e trinta e minutos, reuniram-se na 

sala de reuniões do Instituto de Previdência – PatoPrev, os membros do Conselho Administrativo, estando 

presentes o Diretor executivo do PatoPrev Sr Ademilson Candido da Silva e participaram remotamente via 

Skype o representante Presidente do Conselho Sr Carlos Henrique Gnoatto, a representante do Poder 

Executivo e Secretária Elizandra Kovalski Nunes da Silva, do Poder Legislativo e vice-presidente Gean 

Gerônimo Dranka e o representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Cassio Aurélio Teixeira 

e a  representante da APP Sindicato Mara Regina de Moraes. O Presidente iniciou a reunião e passou a 

palavra para o Diretor executivo, Sr Ademilson que fez uma reflexão a respeito da criação do Instituto 

PatoPrev e a trajetória, do mesmo, nesses três anos e meio de existência. Após a reforma, que havia 

vedações para realização de concursos ate 31/12/2021, e por isso os servidores são cedidos para as funções 

do PatoPrev. Para 2022 o instituto precisa realizar concurso público para as funções de contador, advogado 

e administrativo, o Pro-gestão e o Regime Complementar de Previdência imposta pela emenda 103/2019. 

Também tem o desafio de analisar a situação das devoluções dos valores contribuídos pelos servidores e os 

quais não fazem parte da base para a aposentadoria. Será realizado um estudo minucioso pra saber o valor 

exato do montante a ser devolvido.  Ademilson repassou a informação que houve a reestruturação do 

PatoPrev, com a remoção de duas diretorias do instituto e entrada de novos servidores para as funções. Da 

Diretora de Benefícios, saída da servidora Marcia Girardi Scopel e quem assume é a servidora Eliane 

DelSent Cattani. Também saiu da Diretoria de Administração e Finanças Karolyne Rebonatto Dosciatti e 

assume a função o servidor Luan Botura. A pauta da reunião é referente o valor que esta em conta no 

montante total de R$ 1.943.861,67 (um milhão novecentos e quarenta e três mil oitocentos e sessenta e 

um reais e sessenta e sete centavos), sendo o valor do repasse da Prefeitura de R$ 1.268.957,26 (um 

milhão duzentos e sessenta e oito mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos) o valor 

do ComPrev de R$ 15.841,03 (quinze mil oitocentos e quarenta e um reais e três centavos) o valor da 

dedução constitucional de R$ 5.046,60 )cinco mil quarenta e seis reais e sessenta centavos) o Desconto dos 

Inativos no valor de R$ 108.745,95 (cento e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco 

centavos) e o valor do aporte do município de R$ 545.270,83 (quinhentos e quarenta e cinco mil duzentos e 

setenta reais e oitenta e três centavos). O valor do repasse do Poder Legislativo é de R$ 34.068,86 (trinta e 

quatro mil, sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos). A sugestão é de realizar o pagamento da folha 

do mês de janeiro que é no valor de R$ 1.076.165,21 (um milhão setenta e seis mil cento e sessenta e cinco 

reais e vinte e um centavos) e o valor remanescente aplicar da seguinte forma: valor do aporte no CAIXA FI 

BRASIL MATRIZ RENDA FIXA; o valor do repasse do Poder Legislativo aplicar no BB AÇÕES BOLSA 

AMERICANA FUNDO INVESTIMENTO; E o valor do saldo restante de R$ 322.425,63 (trezentos e vinte e dois 

mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos) realizar a aplicação no Fundo BB 

Previdenciário Renda Fixa Fluxo que possui maior liquidez e será mais prático e fácil para resgates no 

momento dos pagamentos das devoluções dos valores de contribuições. O valor da taxa de administrativa 

manter a aplicação padrão no BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo para ser feito aplicações e resgates 

conforme a necessidade do pagamento das despesas administrativas.  Todos os participantes aprovaram a 

sugestão e sem mais nada a tratar, encerrou-se a reunião, eu __________ Elizandra Kovalski Nunes da Silva, 

secretária, lavrei e assinei a presente Ata, seguida da assinatura dos demais presentes. 

 

           ___________________              _____________________ 
       Ademilson Candido da Silva                          Carlos Henrique Gnoatto 
 
 
          ___________________                            ____________________       
         Gean Gerônimo Dranka                                      Cassio Aurélio Teixeira        
 
                                      _____________________                           
                                          Mara Regina de Moraes              


