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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

 
Reunião do Conselho de Administração 

 
ATA nº 06/2019 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração 

No dia 28 de março de 2019, às 09h00min, na sede administrativa do ITUPREV, situada no 9º andar 

do Edifício Gaplan, localizado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, na 

Cidade de Itu, Estado de São Paulo. Presentes os membros do Conselho de Administração, Antônio 

Sérgio Soares, Clóvis Arruda, Daniel Paiva, Diego Bruni, Luciana de Cássia Willar, Vânia Prieto Acosta 

e Robson Roberto da Silva. Presentes os convidados, Luiz Carlos K. Brenha (Superintendente), Kiara 

Farias Berni (Diretora Financeira), Wilson Roberto Pelinson (Diretor Administrativo) e Rosemeire 

Simon (Assessora) conforme assinaturas constantes da presente. ORDEM DO DIA – 

DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 05/2019 do Conselho de Administração e ATA 03/2019 do 

Comitê de Investimentos. A Ata 05/2019, de 11/03/2019 do Conselho de Administração e a Ata 

03/2019, de 18/02/2019 do Comitê de Investimentos, foram lidas e homologadas, sem ressalvas, por 

todos os membros do Conselho.  2. PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO 2019: 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 e alterações. 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 28/02/2019. O Patrimônio na ocasião era de R$ 333.872.710,77, 

correspondente a uma evolução de 5,90% com relação ao início de 2019. Em comparação com a meta 

atuarial, que ficou em 1,89% no acumulado em dois meses, a carteira teve uma rentabilidade positiva 

de 0,01% no mês e 2,90 % no acumulado do ano. Quanto à taxa de administração, a evolução 

patrimonial no mesmo período foi de 6,6%, tendo como patrimônio líquido em 28/02 o saldo de R$ 

10.049.347,76. A Diretora informou, ainda, que os acordos de parcelamento nºs 058 e 060 estão sendo 

pagos pela Prefeitura, com as correções previstas no dia do vencimento, honrando, portanto, com o 

compromisso firmado. As prestações de contas foram examinadas e aprovadas, bem como as 

aplicações financeiras e os investimentos, tendo sido homologados por unanimidade e sem ressalvas.  

3. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS:  O Diretor Administrativo apresentou aos conselheiros os 

processos de compra: A) Contrato nº 006/2015 - 4º Termo Aditivo com a Empresa G - Monitor 

Monitoramento 24 horas Ltda. (Guarnieri) pelo valor de R$ 1.152,00 (um mil, cento e cinquenta e dois 

reais) por ano, correspondente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) por mês, com prazo de vigência de 

25/03/2019 a 24/03/2020, sendo o menor valor entre os orçamentos apresentados, que foram: Protelt 

Sistemas de Segurança por R$ 99,90, Sis do Brasil Comercial e Serviços Eirelli por R$ 119,00 e Seti 

Segurança Eletrônica & Telecom por R$ 155,00. B) Contrato 005/2017 – 3º Termo Aditivo com a 

empresa Alvalimp – Limpeza, Portaria e Serviços Ltda. ME no valor de R$ 1.189,00, (hum mil, cento e 

oitenta e nove reais) ref. a 10 horas semanais, para cobertura de férias de servidora no serviço de 
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copa pelo período de 01/04/2019 a 30/04/2019, houve um o acréscimo de 13,89%, já somado a parcela 

mensal do valor original do contrato, estando dentro do percentual legal de 25%. Após análise dos 

contratos apresentados, os mesmos foram homologados por unanimidade. 4. HOMOLOGAÇÃO DE 

BENEFÍCIOS: O Gestor de Benefícios Nelson Neto apresentou aos conselheiros os processos: A) PA 

nº 851/2018 do servidor Lailton de Jesus Vaz de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade 

com proventos de R$ 1.743,57, benefício nº 01.0851.2019.0012, portaria nº 083/2019; B) PA nº 

0869/2018 da servidora Marilza Moreira Machado de Aposentadoria  por Tempo e Idade com proventos  

de R$ 2.700,36, benefício nº 01.0869.2019.0013; portaria nº 097/2019. Restando comprovado, nos 

processos, o cumprimento de todos os requisitos para a obtenção dos benefícios, os mesmos foram 

homologados por unanimidade, sem ressalvas. 6. PA 074/2019 – Mercedes Batista Genebra – O 

Diretor Administrativo informou a todos que a ex-conselheira concordou com a devolução do Jeton 

recebido indevidamente durante 4 meses, no valor total de R$ 847,36 (oitocentos e quarenta e sete 

reais e trinta e seis centavos) propondo restituir em 10 (dez) parcelas. A proposta foi enviada ao 

Departamento Jurídico para análise e parecer legal e será apresentado ao Conselho na próxima 

reunião para deliberação. 7. PA 799/2018 – Deneval Rodrigues – Foi relatado pelo Superintendente 

sobre a finalização do PAD em questão, cuja conclusão da comissão foi pela imputação de demissão 

do servidor, além da devolução dos valores devidos e adoção dos atos legais. Informou, ainda, que a 

denúncia crime feito ao Ministério Público foi protocolada em 27/03/2019. Devido a licença prêmio 

solicitada pelo servidor, a demissão se dará após o término da mesma, que será em 22/06/2019. Os 

valores devidos serão descontados dos proventos da licença prêmio concedida e na rescisão, no limite 

estabelecido em lei de 20%, sendo o saldo restante parcelado em 12 (doze) vezes. Ainda se verifica a 

possibilidade de denúncia junto ao Conselho Regional de Contabilidade - CRC.  8. ORÇAMENTO 

AUDITORIA CONTÁBIL INDEPENDENTE:  Dando sequência à análise dos orçamentos para auditoria 

na contabilidade do Instituto, o Diretor Administrativo informou que a empresa Ernest & Young, 

apresentou o terceiro orçamento no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), e que 

a média dos três orçamentos ficou em R$ 378.333,33 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta 

e três reais e trinta e três centavos) e havendo aprovação dos Conselheiros pela contratação, será 

aberta uma licitação em Pregão. Assim, seguiu-se a discussão e posterior votação para a decisão da 

abertura de licitação. Se posicionaram contra os conselheiros Robson, Diego, Vânia e Paiva e a favor 

o conselheiro Sérgio, pois acha que uma auditoria viria a esclarecer qualquer dúvida referente ao caso 

Deneval, tendo em vista que o mesmo irá responder a processo judicial, podendo vir a causar 

problemas futuros e o Conselheiro Clóvis é a favor desde que o gasto não ultrapasse 10 (dez) vezes 

o valor do prejuízo apurado. Portanto, por 4 votos a 2 o Conselho de Administração decidiu não 

autorizar a contratação do serviço de auditoria contábil, devido ao alto custo quando comparado com 

o valor do prejuízo causado, já apurado pela Comissão. ASSUNTOS GERAIS: 1. EVENTO CAXIAS 

DO SUL: Foi solicitada aos conselheiros a confirmação da participação no XVII Seminário Sul 

Brasileiro de Previdência Publica a ser realizado de 06 a 08 de maio de 2019 em Caxias do Sul e todos 
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declinaram de participar; 2. VIABILIDADE DE AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DO ITUPREV: O 

Superintendente disse aos conselheiros que existe a necessidade de ampliação do espaço hoje 

utilizado pelo ITUPREV no prédio GAPLAN. Até novembro de 2019 deverão ser contratados mais 02 

(dois) servidores aprovados no último concurso, além disso, já existe necessidade de local para 

armazenamentos de materiais diversos, visto que já foi locado 50m2 no segundo andar do prédio para 

este fim. Hoje, existe uma sala disponível no próprio 9º andar, ao lado do ITUPREV que seria ideal. O 

Superintendente solicitou aos Conselheiros autorização para iniciar conversas e tratativas para o 

aluguel da sala, e os presentes se manifestaram favoráveis, em sua maioria. 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 12/04/2019. Nada mais 

havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião às 12:00h.  
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