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Reunião do Conselho de Administração  

 
ATA nº 06/2017 – Reunião Ordinária de 15 de Março de 2017. 
No dia 15 de março de 2017, às 8h30min, na sede do ITUPREV, localizada na cidade de Itu, Estado 
de São Paulo, na Avenida Antônio Gazzola,1001, salas 2, 3 e 4 A/B- 9º andar, Jardim Corazza, 
CEP: 13301-245. 
Presentes os membros do Conselho de Administração Aline da Silva, Celia Caetano, Julia Baldi, 
Luciana Willar, Mônica Reis e Antonio Sérgio. A Sra. Silvia Carlini não esteve presente por 
motivo justificado. Presentes os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara Farias 
(Diretora Financeira), Teresa Peixoto (Diretora Administrativa) e Christiane Serralha (Assessora), 
conforme assinaturas constantes da presente.  
ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES:  
1. LEITURA DAS ATAS 05/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: A ata 05/2017, 
de 21/02, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. 2. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONTÁBIL) – JANEIRO/2016: a Sra. Kiara apresentou ao 
Conselho de Administração o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, 
Extrato da posição bancária e Extrato Mensal de Investimentos com enquadramento na Resolução 
3.922. Com base nas análises efetuadas, o Conselho é de opinião unânime de que os relatórios 
contábeis apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto em 31/01/2017. Quanto à taxa 
de administração, a evolução patrimonial no período foi de 2,35%. A prestação de contas foi 
homologada, por unanimidade, sem ressalvas. 3. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: O Sr. 
Nelson Neto apresentou aos conselheiros os Processos Administrativos: A) nº 0109/2014 de 
aposentadoria por invalidez do servidor Adilson Marcos Marins Correa, com proventos de R$ 
1.881,68, benefício nº 03.0109.2017.0004, portaria nº 42/2017; B) nº 0279/2016 de aposentadoria 
por idade da servidora Ermida Albiero Hermani, com proventos de R$ 1.334,57, benefício nº 
02.0279.2017.0007, portaria nº 40/2017. As concessões foram homologadas sem ressalvas, por 
unanimidade. 4. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS: A Sra. Teresa apresentou ao colegiado 
os processos de compras: A) nº 015/2017 com a empresa Jessica Gianotto Protec Informática e 
Telefonia ME, para a manutenção dos equipamentos de Informática do Instituto, pelo período de 12 
meses, com valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais; B) nº 014/2017 com a empresa Jessica 
Gianotto Protec Informática e Telefonia ME, para manutenção dos equipamentos de telefonia do 
Instituto, pelo período de 12 meses, com valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais. Os contratos 
foram homologados, por unanimidade, sem ressalvas.  
ASSUNTOS GERAIS: 
1. AUDIÊNCIA PÚBLICA: O Sr. Luiz Carlos informou que esteve na Câmara de Vereadores, em 
23/02/2017, para prestação de contas do 3º quadrimestre/2016. Na ocasião, aproveitou para fazer 
uma pequena apresentação do Ituprev, uma vez que a maioria dos Vereadores atuais são novos e, 
possivelmente, não tinham todas as informações a respeito do Instituto. Os vereadores presentes 
fizeram perguntas e, ao final, elogiaram a apresentação e os números/dados apresentados. 2. 
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR: O Sr. Luiz Carlos informou que neste mês realizou, junto com 
as diretoras Kiara e Teresa, as avaliações do período de estágio probatório dos servidores do 
Ituprev. Informou, também, que o servidor Luis Felipe Micai, Oficial Administrativo, pediu 
exoneração, em 08/03/2017, após avaliação negativa. 3. TRIBUNAL DE CONTAS: o Sr. Luiz 
Carlos informou que, em 2015, o Instituto passou por auditoria referente ao exercício de 2014, e na 
ocasião o auditor julgou regular as contas e os benefícios concedidos, porém fez uma única ressalva 
referente ao déficit atuarial. A justificativa foi elaborada e aceita pelo TCE. Sobre o exercício de 
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2015, o auditor também julgou regular as contas e os benefícios concedidos, mas com ressalvas 
sobre o déficit atuarial e dois itens da contabilidade (A – alegando que o Instituto não possuía 
inscrição na divida ativa por conta do débito previdenciário da Prefeitura. B – informou que o 
enquadramento da folha de pagamento está classificado como dispensa de licitação, mas diz que 
deveria ser “outros/não aplicável”). As justificativas já foram elaboradas e deferidas pelo TCE. 4. 
LICITAÇÃO – VALE ALIMENTAÇÃO: O Sr. Luiz Carlos informou que, um dia antes da 
licitação para fornecimento do Vale Alimentação aos servidores do Ituprev, o Sr. Guilherme 
Gazzola, Prefeito Municipal, entrou em contato e solicitou a suspensão do processo, uma vez que a 
Prefeitura realizará o mesmo processo, porém com valor diferente do Instituto (R$ 270,00 
Prefeitura x R$ 301,00 Ituprev). Solicitou, ainda, que o Ituprev faça a licitação em conjunto com a 
PETI. 5. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: A Sra. Julia relembrou a todos que cada conselheiro 
deve abrir seu próprio PA para solicitar a referida participação nos eventos, conforme acordado em 
reuniões anteriores 
Encerramento e Lavratura da Ata: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. 
Ninguém querendo fazer uso da mesma foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, 
a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes na próxima reunião, 
em 30/03/2017. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 12h30.  
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