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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

 
Reunião do Conselho de Administração 

 
ATA nº 10/2019 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração 

No dia 27 de maio 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 09/2019 do Conselho 
de Administração e ATA 05/2019 do Comitê de Investimento. A Ata 09/2019, de 13/05/2019 do Conselho 
de Administração e a Ata 05/2019, de 17/04/2019 do Comitê de Investimento, foram lidas e homologadas, 
sem ressalvas, por todos os membros do Conselho.  2. PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL 2019: A Sra. 
Kiara Farias 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 30/04/2019. O Patrimônio na ocasião era de R$ 344.763.484,56, correspondente a uma evolução de 9,4% 
em relação ao início de 2019. Em comparação com a meta atuarial, que ficou em 4,25% no acumulado de 
quatro meses, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 1,19% no mês e 4,42% no ano. Quanto à taxa de 
administração, a evolução em 2019 foi de 11,1%, tendo como patrimônio líquido em 30/04 o saldo de R$ 
10.476.260,81. 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, o compromisso 
firmado. A prestação de contas foi examinada e aprovada, bem como as aplicações financeiras e os 
investimentos, tendo sido homologados por unanimidade e sem ressalvas.  3. HOMOLOGAÇÃO DE 
CONTRATOS:  O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os contratos: A) Processo 024/2017 e 
contrato 004/2017 – LDB Consultoria Financeira – 3º termo aditivo com vigência de 15/05/2019 a 14/05/2020, 
no valor R$ 610,00 mensal e valor global de R$ 7.320,00, que permanece com o mesmo valor firmado em 
2018, sendo que esse valor é o menor dos 3 orçamentos apresentados. B) Processo nº 221/2018 e contrato 
nº 006/2018 -GAP Consultoria Contábil LTDA - EPP, - 1º Termo de Aditamento, prorrogando a prestação de 
serviços contábeis, por mais 12 meses, vigência de 03/07/2019 a 02/07/2020, sem alteração quanto ao valor 
inicialmente contratado, e firmando contrato de serviços de assessoria direta com disponibilização de equipe 
técnica com vistoria para conciliação mensal, análise e procedimentos contábeis necessários ao cumprimento 
dos envios de dados e obrigações junto a fiscalização e ao município para a administração do ITUPREV em 
caráter temporário, no prazo de 06 (seis) meses, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensal, 
totalizando o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), com vigência de 10/05/2019 a 09/11/2019. Os 
dois contratos foram homologados, sem ressalvas. 4. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFICIOS:  O Gestor de 
Benefícios Nelson Neto apresentou aos conselheiros o processo: A) PA 0154/2019 de Pensão por Morte da 
servidora Mary Shisue Kumabe, para seu companheiro Edinaldo Alves Feitosa, com proventos de R$ 
3.973,23, benefício nº 07.0154.2019.0002, portaria nº 181/2019; B) PA 654/2017 de Aposentadoria por 
Invalidez do servidor Valdeir Cardoso dos Santos  com proventos de R$ 998,00; benefício nº 
03.0654.2019.0005; portaria 192/2019; C) PA nº194/2019 de Aposentadoria por Idade da servidora Conceição 
Aparecida Rocha de Oliveira com proventos de R$ 3.047,60; benefício nº 02.0194.2019.0010 e portaria 
186/2019; D) PA 0070/2019 de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Elizete Aparecida Angelini de 
Souza Marmo com proventos de R$ 4.449,26; benefício nº 01.0070.2019.0027 e portaria nº 180/2019;  E) PA 
202/2019 de Aposentadoria por tempo e Idade do servidor Fernando Antonio de Salles com  proventos de R$ 
1.895,81, beneficio nº 01.0202.2019.0028, portaria nº 191/2019. Restando comprovado, nos processos, o 
cumprimento de todos os requisitos para a obtenção dos benefícios, os mesmos foram homologados por 
unanimidade, sem ressalvas. Quanto ao benefício de Aposentadoria por Tempo e Idade da servidora Sylvana 
Sant Anna Tricta Mantovani o Sr. Superintendente informou que foi incluído na folha de pagamento, mas está 
condicionado ao recebimento de certidão do RH da Prefeitura comprovando Cargos e tempo em sala de aula.  
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5. ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS: Foram apresentados pela Dra. Larissa os processos: A) 1004044-02.2019 
do servidor Deneval Rodrigues – o ITUPREV promoveu a ação de improbidade administrativa requerendo as 
punições previstas na Lei Federal nº 8.429/92, distribuído em 23/05/2019 – 1ª vara civil; B) 1003118-21.2019 
do servidor Valdemir Favaretto sobre restabelecimento do auxilio doença ou, alternativa de aposentadoria por 
invalidez, citação em 02/05/2019, 1ª vara civil; C) 1003916-16.2018 do servidor Luiz Gonzaga Olímpio que 
pede aposentadoria por invalidez, onde o autor não passou por pericia médica exigida pela lei, sentença 
extinguiu o processo em razão da concessão do beneficio administrativamente, 3ª vara civil benefício 
concedido administrativamente); D) 1009493-09.2017 do servidor João Eudes Monteiro da Silva que pede 
aposentadoria especial como ocupante de cargo efetivo de Guarda Municipal, onde não preenche os 
requisitos e não pode utilizar da regra da aposentadoria especial, pois o Guarda Municipal não tem função de 
polícia, sentença julgou procedente o pedido do autor e ITUPREV apresentou recurso de apelação, os autos 
foram remetidos à segunda instancia, 1ª vara civil; E) 1004055-70.2015 de Gabriela Fernanda de Lima 
Gonçalves que solicita auxilio reclusão como dependente de servidor preso, desde que a ultima remuneração 
deste tenha sido inferior aquele estabelecido pelo RGPS e que também não esteja em livramento condicional 
ou cumprindo pena em regime aberto, sentença julgou improcedente, 2ª vara civil. Os demais processos não 
sofreram atualizações. ASSUNTOS GERAIS: 1. Comissão Concurso Público: O Sr. Superintendente 
informou a nomeação de comissão para acompanhar o Concurso Público de Contador Previdenciário, 
conforme Portaria 152 de 23/04/2019, composta pelos servidores: Wilson Roberto Pelinson, Rosemeire Simon 
e Lucas Martins França. 2. Audiência Pública: Os conselheiros foram convidados a participarem da 
Audiência Pública para apresentação dos resultados do 1º. Quadrimestre de 2019, que acontecerá no dia 
31/05/2019 às 09:00 horas na Câmara Municipal de Itu.  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 10/06/2019. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada 
a reunião às 12:00h.  
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