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Reunião do Conselho de Administração 
 
ATA nº 24/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração 

No dia 11 de dezembro de 2020, às 09:11h, 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. Como medida de prevenção de contágio pelo COVID-19, a reunião foi efetuada 
remotamente e toda a documentação, objeto de análise por parte dos conselheiros, foi disponibilizada em 
área restrita no site do ITUPREV, antecipadamente. Participaram via aplicativo, os conselheiros: Daniel 
Paiva, Vânia Acosta, Robson da Silva e Luciana Willar e presencialmente, as conselheiras Luciane 
Gimenes, Luciana Correa e o conselheiro Diego Bruni.  Presentes na sede do ITUPREV, os convidados: 
Luiz Brenha (Superintendente), Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Caldas (Procuradora), 
Rosemeire Simon (Assessora) e Silvia Feres (Diretora Administrativa), conforme assinaturas constantes da 
presente Ata. ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA E HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: A Ata de Nº 023 de 23/11/2020 deste colegiado foi lida e homologada 
com ressalvas, feitas pela conselheira Luciana Willar, as quais foram acatadas por todos os membros do 
Conselho. 3. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os 
Processos: A) PA 0732/2020 de Aposentadoria por Invalidez do servidor JOSÉ FERNANDO FRANCO com 
proventos de R$ 1.154,18, benefício nº 03.0732.2020.0078 e Portaria nº 358/2020; B) PA 002/2020 de 
Aposentadoria por TC e Idade da servidora LUCIMARA PINHEIRO DA SILVA com proventos de R$ 
5.314,06, benefício nº 01.0002.2020.0079 e Portaria nº 359/2020; C) PA 0707/2020 de Aposentadoria por 
TC e Idade  do servidor OSCAR DA SILVA ANDRADE com proventos de R$ 3.905,41, benefício nº 
01.0707.2020.0080, Portaria nº 360/2020; D) PA 0304/2020 de Aposentadoria por TC e Idade da servidora 
SÔNIA THEODORO SOARES com proventos de R$ 4.071,09, benefício nº 01.0304.2020.0081, Portaria 
361/2020; E) PA 0782/2020 de Aposentadoria por Idade do servidor JOSÉ CASSEMIRO DA SILVA com 
proventos de R$ 1.045,00, benefício nº 02.0782.2020.0082 e Portaria 362/2020; F) PA 0761/2020 de 
Aposentadoria por TC e Idade da servidora ARLENE CHIMINI ANTIQUEIRA com proventos de R$ 
5.266,48, benefício nº 01.0761.2020.0083 e Portaria 363/2020. Após análises dos documentos que 
compõem os processos, fisicamente pelos presentes e digitalmente pelos que estavam conectados 
remotamente, os benefícios foram homologados sem ressalvas. 4. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS: A 
Diretora Administrativa apresentou ao Conselho o seguinte Processo: A) PROCESSO DE COMPRAS 
060/2017 – 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 011/2017 com a empresa VEROCHEQUE REFEIÇÕES 
LTDA, que trata da prorrogação de prazo de vigência do contrato para fornecimento de cartão vale 
alimentação para os servidores públicos municipais do ITUPREV, com manutenção da taxa de 
administração, no valor total de R$ 61.560,00, pelo prazo de 12 meses. Após análise do processo, o 
Contrato foi homologado sem ressalvas. 5. ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS: A Procuradora Larissa 
apresentou aos presentes o relatório de acompanhamento dos processos judiciais, no qual consta a relação 
de todas as ações em que o Instituto foi parte e a situação atual de cada uma, demonstrando que 60% dos 
64 processos existentes tiveram julgamento favorável ao ITUPREV, 20% com resultado desfavorável e 20% 
ainda sem julgamento. As últimas atuações nas ações judiciais relativas a benefícios foram: A) Processo 
Judicial nº: 1008433-93.2020.8.26.0286 de Ação de Cobrança promovida pelo ITUPREV em face do 
Espólio de Rosana de Toledo Sinna, visando devolução de valores pagos indevidamente, após o 
falecimento da servidora, a título de auxílio-doença. Aguardando citação da inventariante para apresentar 
defesa; B) Processo Judicial nº: 1004055-70.2015.8.26.0286 dos filhos do segurado Jedson da Silva 
Gonçalves, no qual solicitaram o benefício de auxílio reclusão. O ITUPREV se pronunciou, esclarecendo 
que este benefício somente era devido aos dependentes de servidor detento, desde que a sua última 
remuneração de igual valor ou inferior àquele estabelecido em legislação. A ação foi julgada improcedente 
nas primeira e segunda instâncias, pois a renda do servidor era de valor superior àquele estabelecido. 
ASSUNTOS GERAIS: A) O Superintendente informou a todos que a servidora Larissa apresentou pedido  
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de exoneração da função gratificada equivalente a agente de comunicação, para realizar tarefas atinentes 
à área de design gráfico, que exercia juntamente com as atividades de procuradora. O pedido foi aceito e, 
com isso, a Portaria nº 176/2018 perde seus efeitos. A servidora se comprometeu em elaborar o Termo de 
Referência para a contratação de empresa especializada em comunicação digital para o Instituto; B) A 
conselheira Luciana Willar pediu esclarecimentos acerca de uma sessão extraordinária da Câmara 
Municipal, que acontecerá dia 15/12/2020. O Superintendente explicou aos presentes que se trata da 
discussão de Projeto de Lei para adequar as regras previdenciárias vigentes no RPPS de Itu, para estar 
em conformidade com a EC 103/2019. Alertou, ainda, para a importância de se aprovar ainda este ano, a 
fim de evitar implicações na renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária do município. 
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 22/12/2020. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 10:50h.  
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