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Reunião do Conselho de Administração  
 

ATA nº 07/2017 – Reunião Ordinária de 30 de Março de 2017. 
No dia 30 de março de 2017, às 13h30min, 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, Luciana Willar, 
Mônica Reis e Antonio Sérgio. As Sras. Julia Baldi e Silvia Carlini não estiveram presentes 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 DA ATA 06/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: A ata 06/2017, de 
15/03, foi lida e homologada, sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. 2. LEITURA DA 
ATA 02 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: A Ata 02/2017, de 17/02, foi analisada e aprovada, 
por unanimidade por todos os membros do Conselho. 3. PRESTAÇÃO DE CONTAS – 
FEVEREIRO/2016: a Sra. Kiara apresentou ao Conselho o Balancete da Receita, Balancete da 
Despesa, Boletim de Caixa, Demonstração das Aplicações e Investimentos, 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 28/02/2017. O Patrimônio na ocasião era de R$ 206.391.055,45, 
correspondente a uma evolução de 6,57% desde o inicio do corrente ano, equivalente ao montante 
aproximado de R$ 8.283.751,00. Quanto à taxa de administração, a evolução patrimonial no período foi 
de 6,39%.  A prestação de contas foi homologada por unanimidade, sem ressalvas. 4. 
HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: O Sr. Luiz Carlos apresentou aos conselheiros os Processos 
Administrativos: A) nº 0364/2016 de aposentadoria por idade da servidora Valdelir de Oliveira Rosseto, 
com proventos de R$ 937,00, benefício nº 02.0364.2017.0010, portaria nº 57/2017; B) nº 0411/2016 de 
aposentadoria por idade da servidora Neusa Aparecida Barea Natalio, com proventos de R$ 937,00, 
benefício nº 02.0411.2017.0009, portaria nº 56/2017; C) nº 0463/2016 de aposentadoria por idade da 
servidora Marcia Rodrigues da Silva, com proventos de R$ 2.194,41, benefício nº 02.0463.2017.0008, 
portaria nº 55/2017; D) nº 0379/2016 de aposentadoria por invalidez do servidor Ademilson Nadaleti, 
com proventos de R$ 3.351,69, benefício nº 03.0379.2017.0005, portaria nº 50/2017. As concessões 
foram homologadas sem ressalvas, por unanimidade. 5. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS: A 
Sra. Teresa apresentou ao colegiado os processos de compras: A) Segundo Termo Aditivo ao Contrato 
nº 006/2015 com a empresa G-Monitoramento 24h Ltda, para o monitoramento remoto, pelo período de 
12 meses, com valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais, valor abaixo do praticado no mercado; B) nº 
003/2017 com a empresa Alexandre Davi Sitori (ADS Ar Condicionado), para manutenção corretiva das 
instalações das unidades condensadoras dos aparelhos de ar condicionado com fornecimento de peças – 
com prazo de 12 meses de garantia (do equipamento e mão de obra) e 10 dias para execução do serviço, 
com valor de R$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais). Os contratos foram homologados, por 
unanimidade, sem ressalvas. 6. DAÇÃO EM PAGAMENTO: O Sr. Luiz Carlos informou aos 
presentes que a Prefeitura enviou um processo administrativo para a Dação em Pagamento com imóveis 
para cobertura do déficit atuarial (alíquota suplementar) equivalente a 2 anos. Os imóveis em questão 
são dois terrenos, sendo um situado no bairro Parque América (antigo terreno da Cemil) e outro na 
Avenida Tiradentes (entre o condomínio Terras de São José e a Anzu Clube). O primeiro terreno tem 
uma área aproximada de 6.000m2 e está avaliado pela Prefeitura em R$ 2,5mi. Já o segundo terreno é 
estimado em R$ 2,7mi e tem uma metragem entorno de 8.800m2. Foi informado, ainda, que caso haja 
aprovação do colegiado, a Prefeitura encaminhará um projeto de Lei à Câmara de Vereadores para 
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apreciação. Na sequencia, o Sr. Luiz Carlos declarou que o Conselho Fiscal sugeriu que este conselho, 
se aprovar a proposta, deve solicitar também à Prefeitura a concessão de uma área próxima ao Ente para 
a construção da sede do Instituto. Quanto à solicitação de concessão do terreno, o Colegiado aprova 
unanimemente, porém, para a dação em pagamento, a Sra Luciana Willar se posicionou contrária, já os 
conselheiros Aline, Mônica e Sergio se declararam a favor. Portanto, pela maioria dos presentes, o Sr. 
Luiz Carlos encaminhará a apreciação à Prefeitura para que as próximas etapas sejam realizadas. 7. 
ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO: O Conselho deliberou que a 
discussão sobre as alterações no regimento interno do colegiado será realizada na próxima reunião. 
ASSUNTOS GERAIS: 
1. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: Foi solicitada a confirmação de participação dos interessados 
no evento da APEPREM a ser realizado entre os dias 24 e 26/04, em Santos/SP. A Sra.  Luciana 
informou que já abriu um PA na Prefeitura solicitando autorização para participação. A Sra. Aline abrirá 
o PA ainda essa semana. A Sra. Celia, como está de licença prêmio, aguardará o retorno das outras 
conselheiras para confirmar sua participação. A Sra. Silvia já havia confirmado a presença. Os 
conselheiros Sergio e Mônica não participarão. Foi solicitado que as confirmações sejam enviadas o 
mais breve possível para que as providências necessárias, como reserva de hotel, sejam tomadas. 2. 
AFASTAMENTO DE SERVIDOR: A Sra. Luciana informou que foi abordada por alguns servidores 
solicitando investigação quanto o afastamento do Sr. Marcelo Buchignani, pois o mesmo está se 
dedicando à Associação Atlética Ituana e exercendo o cargo de Presidente sendo, na visão dos mesmos, 
necessária a reavaliação do perito para o retorno ao trabalho, e com readaptação, se for o caso. 4. 
INFORMATIVOS: a Sra. Luciana perguntou ao Sr. Luiz Carlos quando será enviado o próximo 
informativo do Ituprev aos servidores. Foi esclarecido que a ideia é divulgar o informativo no site e 
facebook do Instituto. Foi solicitado que, além da disponibilização do conteúdo na internet, também 
sejam feitas as vias físicas para serem anexadas aos holerites , alcançado assim o maior numero possível 
de servidores.  
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 19/04/2017. 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 17h00.  
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