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Reunião do Conselho de Administração 

 
ATA nº 09/2019 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração 

No dia 13 de maio de 2019, às 13h51min, na sala de reuniões 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 Brenha 
(Superintendente), Kiara Berni (Diretora Financeira), Wilson Roberto Pelinson (Diretor 
Administrativo) e Rosemeire Simon (Assessora) conforme assinaturas constantes da presente. 
Presentes também os membros do Conselho Fiscal. ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES:  1. 
RELATÓRIO TRIMESTRAL LDB CONSULTORIA: Foi feita a apresentação do relatório pela 
empresa de Consultoria Financeira LDB, referente ao primeiro trimestre de 2019. A Consultoria 
apresentou o cenário econômico atual e as perspectivas para os investimentos no próximo 
trimestre conforme documentos anexos, bem como o desempenho da carteira de investimentos 
do ITUPREV.; 2. LEITURA DA ATA 08/2019 (CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) e ATA 05 
(CONSELHO FISCAL): A ata 08/2019, de 30/04/2019, do Conselho de Administração e a ata nº 
05 de 29/04/2019 do Conselho Fiscal foram lidas e homologadas, sem ressalvas, por todos os 
membros do Conselho. 3. ALTERAÇÃO DATA DE REUNIÃO: Devido ao evento de Foz de 
Iguaçu, foi necessário remarcar a reunião do Conselho Fiscal para dia 24/06/2019 às 08:30. 
Após essa pauta, os membros do conselho fiscal se retiraram da reunião. 4. HOMOLOGAÇÃO 
DE CONTRATOS: A) Contrato de compra Nº 001/2019 – Banco do Brasil - Aquisição do serviço 
de pagamento de salários/fornecedores/diversos nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei 
Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, com dispensa de Licitação; com vigência 
de 01/04/2019 a 01/04/2020, com valor de tarifas cobradas de pagamentos a fornecedores DOC 
e crédito em conta R$0,00 e para TED R$ 2,78. B) Processo de Compra nº 108/2017, Contrato 
nº 005/2017 – Alvalimp – Limpeza, Portaria e Serviços Ltda - ME, - 4º Termo de Aditamento, 
prorrogando a prestação de serviços de limpeza, por mais 12 meses (01/06/2019 a 31/05/2020), 
no valor de R$ 1.863,70 (um mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta centavos) mensais, 
totalizando o valor de R$ 22.364,40 (vinte e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta 
centavos), que corresponde a um acréscimo de 4,50 % (quatro e meio por cento) do valor 
originalmente contratado, em razão do reajuste aplicado aos salários na Convenção Coletiva da 

categoria. Os dois contratos foram homologados, sem ressalvas. 5. HOMOLOGAÇÃO DE 
BENEFÍCIOS: O Gestor de Benefícios Nelson Alves de Godoy Neto apresentou aos 
conselheiros os processos: A) PA nº 0625/2018, de Aposentadoria por Idade da servidora 
Rosmeire Toth,  com proventos de R$ 998,00, benefício nº 02.0625.2019.0009, Portaria nº 
172/2019; B) PA 0658/2018 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Isabel Aparecida 
Belli Amorim Sório, com proventos de R$ 4.716,59, benefício nº 01.0658.2019.0018, portaria nº 
159/2019; C) PA 0063/2019, de aposentadoria por tempo e idade da servidora Izabel Miranda 
Fogaça da Silva, com proventos de R$ 1.738,45, benefício nº 01.0063.2019.0019, portaria 
160/2019; D) PA 0695/2018 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Monica Regina 
Soares de Souza Reis, com proventos de R$ 6.007,10, benefício nº 01.0695.2019.0020, portaria 
nº 162/2019; E) PA 0111/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Lilian Rosana 
de Oliveira Correa Moraes com proventos de R$ 3.104,16, benefício nº 01.0111.2019.0022, 
portaria nº 164/2019; F) PA 0177/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Leni 
da Silva Guilherme com proventos de R$ 5.931,55, benefício nº 01.0177.2019.0025, portaria nº 
167/2019; G) PA 0125/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade do servidor Edson Luiz de 
Oliveira com proventos de R$ 4.777,85, benefício nº 01.0125.2019.0023, portaria nº 165/2019 H) 
PA 0176/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Maria Cecilia Ferraz Gamarelle 
com proventos de R$ 3.753,41, benefícios nº 01.0176.2019.0024, portaria nº 166/2019. I) PA nº 
0072/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Vera Lucia Marcon de Camargo 
com proventos de R$ 1.936,97, beneficio nº 01.0072.2019.0026, portaria nº 179/2019. Restando 
comprovado no processo o cumprimento de todos os requisitos para a obtenção dos benefícios, 
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os mesmos foram homologados por unanimidade, sem ressalvas, e o PA nº 400/2017 de 
aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Sylvana Sant Anna Tricta Mantovani foi 
analisado e não homologado, e será revisto junto à Prefeitura, solicitando mais dados quanto ao 
tempo de atuação em sala de aula da servidora para a manutenção da regra da aposentadoria 
especial do magistério. 6. LOCAÇÃO DE SALA E AMPLIAÇÃO DO ITUPREV: O Sr. 
Superintendente informou que está em tratativas para locação de nova sala no mesmo andar da 
sede do ITUPREV para ampliação necessária, onde conseguiu manter o valor mensal de R$ 
2.000,00 também para esta sala e que o valor total passaria d0s R$ 8.000,00 pagos hoje para 
R$ 10.000,00 mensais. Os conselheiros questionaram se não era mais viável a construção ou 
aquisição de Sede própria, onde houve demonstração dos valores pelo Sr. Superintendente que 
a locação ainda é mais vantajosa para o Instituto no momento atual. 7. RESOLUÇÃO DA CIPA:  
Após envio de Resolução para analise, todos os membros do Conselho aprovaram a Resolução 
002/2019 por unanimidade. 8. RESOLUÇÃO 006/2011 – NORMAS DA PREVIDENCIA: Foi lido 
e explanado pelo Sr. Superintendente os itens com alteração da Resolução 006/2011 enviada 
anteriormente aos conselheiros, que foi aprovada para assinatura em 14/05/2019. 9. 
CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 004/2017: O Conselheiro Robson apresentou seus 
apontamentos e considerações quanto ao atendimento do artigo 8º, que trata da execução dos 
relatórios de participação em Congresso, para que tenha mais conteúdo, contemplando todos os 
itens que a resolução apresenta, sendo definido que haverá maior rigor para o cumprimento da 
mesma a partir do Congresso de Foz de Iguaçu no mês de junho/2019. ASSUNTOS GERAIS: 1) 
A Presidente do Conselho perguntou se o cálculo atuarial já estava pronto e o Sr. Presidente 
informou que recebeu na sexta-feira anterior. Também solicitou estudos sobre a sistemática a 
ser implantada na próxima eleição de Conselheiros de 2019, devido à dificuldade de muitos 
servidores numa votação 100% on line, sugeriu sistemática mista (urna e sistema on line). 
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 27/05/2019. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a 
reunião às 18h.  
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