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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

 

 
Reunião do Conselho de Administração 

 

ATA nº 08/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração 

No dia 07 de abril de 2020, às 09:10 h, 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. Em razão da situação de emergência decretada pelo município, 

através do Decreto 3.448/2020, como medida de prevenção de contágio pelo  COVID-19, a reunião foi 

efetuada remotamente, através do aplicativo Skype, e que toda a documentação  foi disponibilizada 

antecipadamente para analise dos Conselheiros, em PDF no site do ITUPREV tendo como membro 

presente do Conselho de Administração:  Luciana de Araújo Corrêa e, remotamente, através do 

aplicativo Skype: Mônica Regina Reis, Daniel Paiva, Vânia Prieto Acosta, Caroline Stuque e Robson 

Roberto da Silva. Presentes também os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Paulo 

Sasso (Diretor Administrativo) e por Skype: Kiara Farias (Diretora Financeira), Silvia Leite Feres (Chefe 

de Gabinete) e Rosemeire Simon (Assessora), conforme assinaturas constantes da presente.  ORDEM 

DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA ATA 07 DE 2020 DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO: A Ata 07 de 25/03/2020 deste colegiado foi lida e homologada por todos os 

membros do Conselho, sem ressalvas. 2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS:  A) PA 1034/2019 de 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade do servidor ANTÔNIO BENEDITO DE SOUSA, 

com proventos de R$ 3.871,46, benefício nº 01.1034.2020.0021 e Portaria 0119/2020; B) PA 

1012/2019 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade do servidor  BENEDITO DE JESUS 

BATISTA RAMOS, com proventos de R$ 3.701,30, benefício nº 01.1012.2020.0022 e Portaria 

0120/2020; C) PA 0783/2018 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade da servidora LIA 

PEIXOTO, com proventos de R$ 2.715,74, benefício nº 01.0783.2020.0023 e Portaria 0124/2020. Após 

análises dos documentos que compõem os Processos, fisicamente pelos presentes e digitalmente 

pelos que estavam conectados remotamente, os benefícios foram homologados, sem ressalvas. 3. 

HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO: O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho o CONTRATO 

005/2020 - PROTELT – SEGURANÇA ELETRÔNICA E EQUIPAMENTOS LTDA – referente à 

Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento remoto de 24 (vinte e quatro) 

horas no ITUPREV, com vigência de 12 meses e com o custo anual de R$ 1.198,80 (Um mil cento e 

noventa e oito reais e oitenta centavos). Após análise dos documentos que compõem o Processo, o 

Contrato foi homologado, sem ressalvas. 4. ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS: O Superintendente 

apresentou, aos membros do Conselho, as atualizações nos Processos jurídicos que estão em 

andamento na Autarquia: A) Processo 0012065-67.2019 de VERA REGINA FERRARI, contratada da 

empresa ALVALIMP, que presta serviços de limpeza ao ITUPREV. Foi juntado laudo pericial 

concluindo que a requerente faz jus ao adicional de insalubridade, em razão das atividades exercidas, 

entendendo que havia exposição a agentes nocivos à saúde. A defesa ITUPREV está sendo elaborada 

e será apresentada na vara do trabalho de Itu; B) Processo 1003916-16.2018 de LUIZ GONZAGA 

OLIMPIO de aposentadoria por invalidez, sentença extinguiu o Processo em razão da concessão do 

benefício administrativamente, Processo arquivado. 5. RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA 

PROCURADORA ITUPREV: Conforme deliberado em reunião anterior, foi apresentado relatório 

mensal, contendo as atividades exercidas pela Procuradora do ITUPREV (anexo), o qual foi analisado 

e homologado pelos conselheiros, sem ressalvas. 6. POSSE DE CONSELHEIROS: Devido carta de 

afastamento de Diego Bruni, informado na ATA nº 07 foi convocada a Servidora Monica dos Reis, que 

toma possa nesta reunião. Acrescentamos que a Conselheira Luciana Willar também protocolou carta 



 

2 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

 

de afastamento por conta da eleição municipal de 2020, onde foi convocada a suplente Marcia 

Andreazza Costa, aposentada, que declinou em assumir como membro deste Conselho. ASSUNTOS 

GERAIS: A) O Diretor Administrativo informou que terá início a primeira etapa do Processo de 

Certificação no Programa Pró-Gestão, Nível II junto a empresa certificadora TOTUM, uma vez que o 

ITUPREV finalizou as atividades que precedem a auditoria documental; B) A Diretora Financeira 

informou sobre a fiscalização do Tribunal de Contas, em curso no ITUPREV, referente aos atos de 

pessoal do exercício de 2019, realizada por amostragem. Informou, ainda, que todos os processos 

solicitados pelo auditor foram encaminhados em formato digital, dentro do prazo estipulado; C) A 

Conselheira Luciana Araújo solicitou informações sobre como está sendo feito o atendimento aos 

segurados e as perícias médicas, no período da quarentena. Foi esclarecido que as perícias médicas 

estão sendo feitas de forma indireta, sem a presença do servidor, apenas com a análise dos 

documentos apresentados nos Processos e que os demais atendimentos continuam normais, 

mantendo as ações e todas as medidas de segurança e higiene recomendadas. Na ocasião, os 

presentes foram informados também da prorrogação do Decreto 3.448 que declara situação de 

emergência no município até o dia 22/04/2020, em consonância com o Decreto Estadual nº 64.920; D) 

O Superintendente informou que, em reunião com a Prefeitura foi sinalizado uma possível ausência no 

repasse das contribuições previdenciárias da parte Patronal, a partir da competência do mês de março, 

e que esta ação é consequência da redução na arrecadação no município, nesse período da pandemia. 

Luiz Carlos complementou que o repasse das contribuições da parte dos servidores (11%) será feito 

normalmente e esse valor é suficiente para cobrir as folhas de pagamentos de benefícios e o custeio 

do Instituto, mas que será feito um acompanhamento para que o município não fique irregular com a 

previdência e o fundo previdenciário não seja prejudicado. Encerramento e Lavratura da Ata: Foi 

oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso dela, foram 

encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual, após lida e aprovada, será assinada por 

todos os presentes na próxima reunião, em 23/04/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

declarou encerrada a reunião às 10:46 h.  
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Monica Reis 

Conselheira 

  Daniel Paiva 

Conselheiro 

 Caroline Stuque 

Conselheira 

 

Convidados: 

 

Robson da Silva 

Presidente  

 Luciana A. H. Correa 

Vice-Presidente 

 Vânia P. Acosta 

Secretária 
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Superintendente 

 

 Kiara Farias 

Dir. Financeira 

 Paulo C. P. Sasso 

Dir. Administrativo 

 

Silvia Leite Feres 

Chefe de Gabinete 

 Rosemeire Simon 

Assessora 

 

 


