
 

1/2 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

 

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 

 

Reunião do Conselho Fiscal 

 

ATA nº 08/2021 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 

No dia 28 de junho de 2021, às 14h10min, 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 pela COVID-19, a reunião foi efetuada remotamente. 
Toda a documentação objeto de análise por parte dos conselheiros foi disponibilizada em área restrita no site do 
ITUPREV, antecipadamente. A reunião contou com a participação remota dos membros: Silvia Carlini, Simone 
de Almeida, Zélia Pereira, Clóvis Arruda e Antônio Sérgio Soares. Presentes também os convidados, Luiz Carlos 
Brenha (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Silvia Feres (Diretora Administrativa), Nelson Neto 
(Gestor de Benefícios) e Larissa Caldas (Procuradora). ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA DA 
ATA Nº 07/2021 (CONSELHO FISCAL), ATAS Nº 09 e 10/2021 (CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) E ATAS 
Nº 05 e 06/2021 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: A Ata 07 de 26/05/2021 deste colegiado foi lida e 
homologada, sem ressalvas. As Atas 09 de 11/05/2021 e 10 de 25/05/2021 do Conselho de Administração foram 
analisadas e homologadas, sem registros de ressalvas, assim como as Atas 05 de 17/05 e 06 de 27/05/2021 do 
Comitê de Investimentos. 2. ANÁLISE DA HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: O Gestor de Benefícios 
apresentou ao Conselho o Processo: A) PA 0191/2021 de Pensão por Morte de Reginaldo Pereira de Carvalho, 
para sua esposa Diva da Costa Pereira de Carvalho, de forma vitalícia, com proventos no valor de R$ 3.759,58, 
benefício nº 07.0191.2021.0006, Portaria nº 048/2021; B) PA 0115/2021 de Pensão por Morte de Benedito 
Ermenegildo Soares, para sua filha Nicoly Larissa de Souza Soares, até completar 21 anos (em 03/02/2022), 
com proventos no valor de R$ 1.746,27, benefício nº 07.0115.2021.0007, Portaria nº 049/2021; C) PA 0038/2021 
de Aposentadoria por Idade de Ademir Teixeira, com proventos no valor de R$ 1.998,09, benefício nº 
02.0038.2021.0029, Portaria nº 037/2021; D) PA 0652/2017 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e 
Idade de Jesus Navarro Peres, com proventos no valor de R$ 4.193,89, benefício nº 01.0652.2021.0030, 
Portaria nº 038/2021; E) PA 0036/2021 de Aposentadoria por Idade de Dalva Teresinha Cruz Alves, com 
proventos no valor de R$ 1.100,00, benefício nº 02.0036.2021.0031, Portaria nº 039/2021; F) PA 0158/2021 de 
Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Marcos Padovani, com proventos no valor de R$ 3.969,14, 
benefício nº 01.0158.2021.0032, Portaria nº 040/2021; G) PA 0132/2021 de Aposentadoria por Idade de Maria 
Aparecida Valério, com proventos no valor de R$ 1.100,00, benefício nº 02.0132.2021.0033, Portaria nº 
041/2021; H) PA 0133/2021 de Aposentadoria por Idade de Vandira Antônia da Silva, com proventos no valor 
de R$ 1.100,00, benefício nº 02.0133.2021.0034, Portaria nº 042/2021; I) PA 0080/2021 de Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição e Idade de Angelina Ferreti de Siqueira Dias da Costa, com proventos no valor de R$ 
3.026,56, benefício nº 01.0080.2021.0035, Portaria nº 043/2021; J) PA 0699/2020 de Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição e Idade de Noêmia Vieira do Nascimento, com proventos no valor de R$ 3.036,04, benefício 
nº 01.0699.2021.0036, Portaria nº 045/2021; K) PA 0772/2020 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e 
Idade de Eleonora Moraes Domenice, com proventos no valor de R$ 6.718,29, benefício nº 01.0772.2021.0037, 
Portaria nº 046/2021; L) PA 0179/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Rosana 
Aparecida Massela Gomes, com proventos no valor de R$ 3.620,79, benefício nº 01.0179.2021.0038, Portaria 
nº 047/2021; M) PA 0182/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Conceição Aparecida 
Pereira, com proventos no valor de R$ 3.047,29, benefício nº 01.0182.2021.0039, Portaria nº 050/2021. Após 
análise dos documentos que compõem os Processos, digitalmente por todos os que estavam conectados 
remotamente, as homologações dos benefícios foram analisadas, sem ressalvas. 3.ANÁLISE DAS 
HOMOLOGAÇÕES DE CONTRATOS: A Diretora Administrativa apresentou ao Conselho os Processos de 
Compras: A) Nº 0200/2021 – Contrato Nº 005/2020 com a empresa Ricardo Tira, referente a renovação de 
licença de software para controle de ponto eletrônico via web e suporte técnico, com vigência de 12 meses, com 
valor global de R$ 960,00; B) Nº 0197/2021 – Contrato Nº 006/2020 com a empresa Alexandre Davi Sitori ME, 
referente à manutenção preventiva dos aparelhos de ar-condicionado da sede do ITUPREV, com vigência de 12 
meses e com valor global de R$ 3.120,00, pagos em parcelas trimestrais de R$ 780,00. As homologações dos 
Processos foram analisadas, sem ressalvas. 4. ANÁLISE DA REVISÃO DO ESTUDO ATUARIAL 2021: O 
Superintendente apresentou ao conselho o Relatório de Avaliação Atuarial revisado pelo atuário, ratificando as 
alterações informadas na reunião passada, referente ao valor da compensação previdenciária, que passou a 
considerar uma receita maior, compatível com a realidade do RPPS e, com isso, reduzindo o déficit atuarial para 
R$122.485.623,52. 5. ATUALIZAÇÕES DOS PROCESSOS JUDICIAIS: A Procuradora do Instituto apresentou 
aos membros do Conselho o acompanhamento dos Processos judiciais que demonstram que 48% do total de 
processos existentes teve julgamento favorável ao ITUPREV, 16% com resultados desfavoráveis e 36% ainda 
em andamento, sem julgamento. Apresentou, ainda, as últimas movimentações nas ações judiciais: A) Processo 
1002880-31.2021 de SUELI APARECIDA ROSA, referente ao pedido de Auxílio-doença ou reenquadramento 
para Auxílio-Acidente. Trata-se de uma nova ação que o ITUPREV foi citado recentemente e irá apresentar 
defesa; B) Processo 1008433-93.2020 de ROSANA DE TOLEDO SINNA, ação movida pelo ITUPREV na qual 
é pedido a devolução dos valores pagos indevidamente, após o falecimento de Rosana, a título de auxílio-
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doença. A sentença julgou procedente a ação e condenou o Espólio de Rosana a devolver os valores corrigidos; 
C) Processo 1010668-04.2018 de ADRIANO VIEIRA, referente ao pedido de aposentadoria por invalidez. A 
sentença condenou o ITUPREV a pagar o auxílio-doença em 1ª Instância. 6. APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO 
Nº 03/2021 DO CONSELHO DE ADM: O Superintendente apresentou a Resolução Nº 003 de 25/06/2021, 
aprovada pelo Conselho de Administração e que dispõe sobre a denominação da sala de reuniões da sede do 
ITUPREV de “Rosemeire Simon (Rose)” como homenagem à servidora do Instituto que faleceu em virtude de 
complicações da COVID-19. O texto da Resolução foi aprovado na íntegra por todos os presentes. 7. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MAI/2021 E EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A Diretora 
Financeira apresentou ao Conselho o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, 
Demonstração das Aplicações e Investimentos, Extrato da posição bancária, bem como o Relatório Mensal de 
Análise, Rentabilidade e Risco dos Investimentos, com enquadramento na Resolução 3.922 e alterações. Com 
base nas análises efetuadas, o Conselho é de opinião unânime que os relatórios contábeis e financeiros 
apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira do Instituto em 31/05/2021. O Patrimônio na ocasião era de R$ 578.795.569,00, 
incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 7,42% em relação a dezembro de 2020. Em maio, a 
carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade de 1,23%, frente a uma meta de 1,44%. No 
ano, a rentabilidade acumulada está em 4,12%, frente a uma meta de 5,72%. Em outras janelas, a carteira 
apresenta o seguinte desempenho: em 12 meses, uma rentabilidade positiva de 18,36%, contra uma meta 
atuarial de 15,20%, em 24 meses uma rentabilidade de 29,09%, frente a uma meta de 24,48% e em 36 meses, 
uma rentabilidade de 49,02% frente a uma meta de 37,81%, o que demonstra uma gestão eficiente no longo 
prazo. Quanto ao fundo de reserva da taxa de administração, o patrimônio líquido fechou em maio com o saldo 
de R$ 15.387.484,65. A Diretora informou ainda que a Prefeitura continua repassando os valores 
correspondentes aos acordos de parcelamento nº 058 e 060, além do de nº 0370, todas repassadas com as 
correções previstas e no dia do vencimento. A respeito à evolução da execução orçamentária, foi demonstrado 
pelo Superintendente que o ingresso de Receitas Correntes no mês de abril foi de R$ 29.504.264,00, enquanto 
o previsto era de R$ 32.360.897,00, e o total das Despesas Orçamentárias foi de R$ 8.278.092,00, quando o 
previsto para o período era de R$ 10.570.158,00, ficando demonstrado, um resultado superavitário, tanto por 
parte das receitas, que superaram as estimativas, quanto por parte das despesas que ficaram abaixo do previsto. 
A relação entre Receitas e Despesas no mês de maio contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R$ 
24.082.805,61. A Prestação de Contas do mês de maio e a Execução Orçamentária foram examinadas e 
aprovadas sem ressalvas, assim como as movimentações financeiras e os investimentos do período 
apresentado. 8. ASSUNTOS GERAIS:  A) Os presentes foram informados sobre a obrigatoriedade de entregar 
a Declaração de Bens 2021 até o dia 30/06/2021, a fim de manter em arquivo e disponibilizar aos órgãos 
fiscalizadores por ocasião de auditoria; B) O Superintendente informou sobre a nova Certificação de conselheiros 
e dirigentes do RPPS, que a partir de janeiro de 2022 é exigência legal que 1/3 dos membros do Conselho esteja 
certificado e, a partir de janeiro de 2023, ao menos 50% do conselho deverá ter a nova certificação. Contudo, os 
conselheiros atuais que possuem a Certificação exigida atualmente, ou seja, o CGRPPS ou CPA, poderão 
permanecer com esta certificação enquanto tiver validade, mesmo após a data de vigência da nova certificação. 
Informou ainda que o Instituto disponibilizará curso de capacitação para os interessados e também sobre o 
manual da nova certificação, contendo todo o conteúdo programático, disponível no site da Previdência 
(previdência.gov.br); C) Os presentes foram informados sobre o andamento das tratativas entre o ITUPREV, a 
Prefeitura e uma Instituição Financeira intermediadora no Projeto “Construindo com a Previdência”, que tem 
como objetivo reduzir o déficit habitacional do município, com consequente redução do déficit atuarial do RPPS, 
através da utilização dos recursos previdenciários empregados em empreendimento imobiliário em Itu. O avanço 
no cronograma deve seguir para a próxima etapa; D) Por fim, os conselheiros foram atualizados sobre a invasão 
que ocorreu em um dos terrenos do ITUPREV, que foi ocupado por sem-terra e que contou com o apoio do 
Secretário Municipal de Segurança e a equipe da GCM, além da presença in loco do Superintendente do 
ITUPREV, que conduziu as ações para a remoção pacífica dos invasores. 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 pela Presidente do Conselho, 
representando os demais conselheiros presentes nesta reunião, conforme previsto no novo Regulamento Interno 
deste Colegiado. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às 16:50h.  

 

Assinatura: 

 

 

 

Zélia Maria Oliveira Pereira 
Presidente 
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