INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Reunião do Conselho de Administração
ATA nº 03/2021 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração
No dia 08 de fevereiro de 2021, às 09:20h, 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 Caroline Stuque e, presencialmente, Luciana Correa, Luciana Willar e Diego Bruni. Presentes na sede
do ITUPREV, participaram os convidados: Luiz Brenha (Superintendente), Nelson Neto (Gestor de Benefícios),
Larissa Caldas (Procuradora), Kiara Farias (Diretora Financeira), e Silvia Feres (Diretora Administrativa),
conforme assinaturas constantes da presente Ata. ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. APRESENTAÇÃO
DO RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE DE 2020 - A reunião contou com a presença remota do representante da
empresa LDB Consultoria Financeira, que apresentou os resultados financeiros do ITUPREV no 4º trimestre de
2020, além de explanar acerca da situação do cenário econômico atual e suas implicações na carteira de
investimentos do RPPS. O desempenho do Instituto, apesar de ter sofrido com o impacto do problema sistêmico
da COVID-19, fechou dezembro com um resultado positivo em 4,03%, frente a uma meta atuarial de 1,96% e a
carteira anual acumulada em 10,83%, contra uma meta atuarial acumulada de 11,54%. A consultoria considera
o resultado excelente, tendo em vista as dificuldades geradas pelos impactos da pandemia no mercado financeiro
e apontou como pontos fortes da equipe gestora a preocupação com a diversificação, com a boa estrutura na
composição de ativos e o cuidado com o balanceamento de riscos. O Instituto se mantém regular quanto aos
enquadramentos das aplicações, com exceção do desenquadramento do fundo Votorantim Atuarial FI MM CP,
que ultrapassou o limite legal de 5% de participação no PL total do fundo, porém, vem aproveitando as
oportunidades que surgiram em razão do aumento dos limites de alocação para alguns tipos de investimentos
após a conquista do Nível II no Programa Pró Gestão. O Conselho não apontou ressalvas e homologou o
Relatório. 2. LEITURA E HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: A Ata de Nº 02
de 29/01/2021 deste colegiado foi lida e homologada sem ressalvas, por todos os membros do Conselho. 3.
HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os Processos de
Concessão de Benefícios: A) Apostila Retificatória nº 02/2021 de Aposentadoria por Invalidez do servidor
OSMAR PEREIRA DA SILVA, que corrige a regra de concessão conforme E.C. 70/2012 e a forma de reajuste
por paridade, com proventos de R$ 1.136,35; B) PA 010/2021 de Pensão por Morte do servidor MESSIAS
NUNES DOS SANTOS para sua esposa MARGARIDA SOARES PIASSENTINI DOS SANTOS, em caráter
vitalício, com proventos de R$ 1.100,00, benefício nº 07.0010.2021.0002, Portaria nº 014/2021; C) PA 0863/2020
de Aposentadoria por TC e Idade do servidor ADEMIR ARAUJO com proventos de R$ 3.807,36, benefício nº
01.0863.2021.0012, Portaria 015/2021; D) PA 0266/2020 de Aposentadoria por TC e Idade da servidora MARIA
INÊS ARANHA MORAES PROENÇA com proventos de R$ 4.594,18, benefício nº 01.0266.2021.0013, Portaria
nº 016/2021, E) PA 0877/2020 de Aposentadoria por TC e Idade da servidora LEONICE FERREIRA LISBOA
ROMÃO, com proventos de R$2.118,04, benefício nº 01.0877.2021.0014, Portaria 017/2021; F) PA 635/2020 de
Aposentadoria por Idade do servidor EDVALDO DA SILVA PLAZZA com proventos de R$ 8.064,41, benefício
nº 01.0635.2021.0015, Portaria 018/2021; G) PA 0849/2020 de Aposentadoria por TC e Idade da servidora
MARIA RITA FORATORI, com proventos de R$ 3.398,10, benefício nº 01.0849.2021.0016, Portaria nº 019/2021.
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
DA REVISÃO DO PLANO DE CUSTEIO: O Superintendente apresentou ao Conselho a proposta de ajuste do
Plano de Custeio do Instituto, apresentada à Secretaria de Previdência, solicitando redução da alíquota patronal
de 21,41% para 19,41%. O Superintendente explicou que o Plano de Custeio vigente em 2020, considerava a
contribuição patronal de 21,41%, mais 11% da contribuição do segurado, totalizando 32,41%, portanto superior
ao custo normal total do plano, apontado no Cálculo Atuarial, que é de 28,93%. Para o ano de 2021, o Plano de
Custeio previa a adoção de alíquota de contribuição patronal de 21,41% e 14% para o segurado, totalizando
35,41%. A proposta apresentada, considerou a redução da alíquota de contribuição patronal para 19,41%,
acrescido da alíquota de contribuição do segurado de 14%, totalizando 33,41%, que é superior à arrecadação

Avenida Antônio Gazzola, 1001 - 9º andar – Sala 4 A/B – Jardim Corazza – Cep 13301-245 – Itu – SP
Site: www.ituprev.sp.gov.br - Telefone: (11) 2715-9300

1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV
atual (32,41%) e também superior ao Custo Normal Total do Plano (28,93%). A proposta foi acatada pela
SPSREV e pela maioria dos membros do Conselho, com exceção da Luciana Willar, contrária à redução
alegando possível prejuízo ao RPPS. A alíquota patronal passa para 19,41%, vigorando a partir da competência
FEV/2021. 5. ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS: A Procuradora do Instituto apresentou aos membros do Conselho
o acompanhamento dos Processos judiciais que demonstram que 56% do total de processos existentes tiveram
julgamento favorável ao ITUPREV, 18% com resultados desfavoráveis e 26% ainda em andamento, sem
julgamento. Apresentou, ainda, as últimas atuações nas ações judiciais relativas a benefícios, que foram: A)
Processo 1008555-09.2020 de PAULO EDUARDO SCAVACINI, referente à cancelamento de aposentadoria
por invalidez. ITUPREV irá efetuar protocolo de defesa, visto legalidade da concessão; B) Processo 100897089.2020 de pensão por morte pela companheira de BENEDITO ERMENEGILDO SOARES, onde não foi
comprovado união estável, ITUPREV irá protocolar defesa; C) Processo 1000503-58.2019 de JOSE ROBERTO
DA CRUZ de devolução das contribuições previdenciárias do marido falecido, julgado improcedente na 1ª e 2ª
Instancia; D) Processo 1008568-76.2018 de aposentadoria por invalidez de CLEUNICE DA SILVA HESSEL,
constatado por perito judicial que a servidora encontra-se apta para o trabalho. 6. RELATÓRIO CONTROLE
INTERNO: A Procuradora do Instituto apresentou o Relatório do 4º trimestre de 2020, atestando a conformidade
das áreas analisadas e concluindo pela regularidade dos procedimentos no período analisado. ASSUNTOS
GERAIS: O Superintendente convidou a todos para participar da primeira Audiência Pública de 2021, no mês de
fevereiro, em data a ser confirmada pela Câmara dos Vereadores de itu. 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 26/02/2021. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às
11:30h.
Assinaturas:
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