
Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezenove, reuniram-se nas dependências do 

IÇARAPREV, os membros do Conselho Administrativo. Estavam presentes: Giovani Martins 

Da Silva (Presidente do Conselho), Salete Goulart Mattos, Darcioni Prudêncio Soratto, Giacomo 

Zanette, Eliz Geane Soratto e os membros do Comitê de Investimentos: Marcos Roberto Rossi 

De Jesus, Marcia A.H. Elias, Giovana da Silveira e Isaías Mazzuchello de Souza para tratar dos 

seguintes assuntos: 1 - Aposentadorias e pensões do mês de junho - Foram realizados cinco 

processos de aposentadoria no mês de junho. a) A Professora Valquíria Silvano Doro, aposentou 

por idade, com proventos proporcionais no valor inicial de R$ 1.385,29. b) A Professora Edna 

Benedet da Silva,  aposentou por idade e por tempo de contribuição, com proventos integrais no 

valor inicial de R$ 12.857,98, c) A Médica Ana Lucia Soares Camargo Fagundes, aposentou por 

idade, com proventos proporcionais, no valor inicial de R$ 3.227,28, d) A Agente de Serviços 

Gerais, Marlene Hermani Elias, aposentou por idade, com proventos proporcionais no valor 

inicial de R$ 1.389,10, e) O Operador de Máquinas, Neri Fortunato Borges, aposentou por tempo 

de contribuição e por idade, com proventos proporcionais no valor inicial de R$ 2.062,60.  2 - 

Resumo das aplicações financeiras - O Diretor Presidente do Instituto apresentou o relatório da 

assessoria financeira, iniciou falando sobre os investimentos da renda fixa e sobre o crescimento 

dos rendimentos que nos permitiram atingir a meta atuarial. A contadora do Instituto Giovana da 

Silveira, fala sobre as relocações realizadas entre os fundos de renda fixa, conforme sugestão da 

assessoria financeira e deliberado pelo comitê de investimentos na primeira quinzena de junho, 

tais relocações já apresentam lucratividade, pois o cenário econômico começa a apresentar um 

discreto crescimento e a reforma da previdência parece caminhar para a aprovação final. Ficou 

decidido que será enviado um relatório completo pelo aplicativo de celular whatsapp, 

demonstrando o comportamento dos fundos no mês de maio. 3 – Código de ética – O presidente 

fala sobre a criação do código de ética do Instituto dos servidores públicos municipais de Içara, 

sendo um norteador de condutas, que estabelece princípios de responsabilidade e deveres, 

passando por questões comportamentais em ambiente de trabalho e em aplicações financeiras de 

recursos públicos. Os padrões estabelecidos têm o intuito de buscar uma gestão socialmente 

responsável, com maior transparência por parte do RPPS, nas relações com fornecedores, 

servidores e cidadãos.  4 - Participação no 52º Congresso Nacional da ABIPEM em Foz do Iguaçu 

PR - A diretora administrativa-financeira, fala sobre o Congresso Nacional realizado pela 

ABIPEM nos dias 26/27 e 28 de junho, onde participaram o diretor presidente do Instituto Marcos 

Roberto Rossi de Jesus, a diretora administrativa-financeira Marcia. A.H. Elias, o presidente do 

Comitê de Investimentos Isaías Mazzuchello de Souza, o presidente do conselho fiscal Luiz 

David Levandoski e o conselheiro Luis Henrique Mendonça. Durante o Congresso diversos 

assuntos foram abordados simultaneamente, dessa forma cada membro do Instituto participou 

dos debates pertinentes a sua área de atuação, favorecendo o crescimento o crescimento 

profissional e fortalecendo o vínculo com o Içaraprev. 5 - Pró-Gestão-  A diretora Administrativa-

Financeira fala sobre o objetivo do Içaraprev ser certificado pelo Pró-gestão, o objetivo maior é 

incentivar as melhores práticas de controle interno, governança e transparência, além disso boa 

parte do que é exigido para a certificação já é realizado pelo RPPS, também é uma exigência do 

Ministério de Previdência que disponibiliza em seu site o manual com as práticas exigidas para 

se conseguir a certificação. Após a adoção dos processos presentes no manual, uma entidade 

certificadora fará a avaliação do Instituto, certificando-o de acordo com o nível atingido. Por esse 

motivo se faz necessário a participação de todos om membros dos conselhos administrativo, 

fiscal e comitê de investimentos para que a documentação exigida seja comprovada.   6 - Posse 

da nova Diretora administrativa-Financeira – Desde o dia 19 de junho de 2019 a servidora Marcia 

Andréia Hermani Elias passou a responder oficialmente como Diretora Administrativa-

Financeira do Içaraprev em substituição a servidora Eliz Geane Soratto que está em gozo de 

licença prêmio para posteriormente se aposentar. 8 - Pagamento do 13º salário aos segurados 

inativo - O diretor Presidente do Instituto faz uma consulta aos membros do conselho 



Administrativo presentes sobre o pagamento de metade do 13º salário aos segurados inativos do 

instituto a ser solicitado presencialmente através de requerimento devidamente assinado pelo 

segurado ou por seu responsável legal, o qual será pago junto a folha de pagamento do mês de 

julho, no quinto dia útil do mês subsequente . Todas as citações acima descritas foram aprovadas 

pelos membros conselheiros presentes. Nada mais tendo a tratar, eu, Marcia A. H. Elias, lavro e 

assino a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes. 

                              

 

 

 


