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Reunião do Conselho Fiscal 
 

ATA nº 012/2021 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 
No dia 28 de setembro de 2021, às 14h15, 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 antecipadamente. 
Participaram via aplicativo, os conselheiros: Simone de Almeida, Silvia Carini, Antônio Sérgio Soares e Clóvis de 
Arruda. Presentes, os convidados Luiz Brenha (Superintendente), Júlia Baldi (Chefe de Gabinete) e Larissa 
Caldas (Procuradora). Zélia, presidente do Conselho, informou que não será possível sua participação na reunião 
de hoje. A Conselheira Silvia apresentou dificuldades em relação ao acesso à reunião. ORDEM DO DIA – 
DELIBERAÇÕES: 1. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA N.º 11 (FISCAL) – A Ata n.º 11 de 31/08/21, foi lida, 
analisada e homologada, sem registro de ressalvas. 2) ANÁLISE DAS ATAS N.º 15 E 16 (ADM) - As Atas n.º 
15 de 09/08/21 e n.º 16 de 27/08/21 foram lidas e analisadas, sem registro de ressalvas. 3) ANÁLISE DAS ATAS 
10 E 11 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: As Atas n.º 10 de 19/08/21 e a nº 11 de 02/09/2021 foram lidas e 
analisadas, sem registro de ressalvas. 4) INFORME SOBRE INDICAÇÃO DE NOVO MEMBRO DO COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS: Informou-se que Paula Marangoni foi indicada, com 5 votos, pelo Conselho de Administração 
para compor o Comitê de Investimentos, em substituição ao membro Paulo Bicudo. 5) INFORME SOBRE 
HOMOLOGAÇÃO MINUTA RESOLUÇÃO 04/2021: O Conselho foi informado sobre a alteração da Resolução 
05/2020 de 27 de julho de 2020, que dispõe sobre o parcelamento de débitos junto ao Instituto, cuja redação 
passou a constar o prazo máximo de parcelamento em 24 vezes, analisada sem ressalvas. 6) ANÁLISE DA 
HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS: A) O 1º Aditivo ao Contrato Nº 0015/2020 – Processo de Compra: 
0608/2020, com a empresa CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA-EPP, 
referente à licença de software para gestão da carteira de investimentos, pelo prazo de 12 meses, com valor 
global de R$ R$ 5.280,00; B) 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 009/2017 - Processo de Compra: 0059/2017, com 
a empresa ALUGUE SUA IMPRESSORA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA, referente à Prestação de 
serviços de aluguel de impressoras, pelo prazo de 12 meses e valor  global de R$ 5.748,00. Os Contratos foram 
analisados, sem ressalvas. A Conselheira Simone questionou a respeito do valor do novo Contrato. Informou-se 
que atualmente o valor será de R$ 222,50 mensais, com franquia de 1.000 cópias. 7. ANÁLISE DA 
HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: O Gestor de Benefícios, informou que de 15 pensões por morte concedidas 
esse ano, 12 foram decorrentes de COVID no ano de 2021. O Conselheiro Sérgio solicitou esse número desde 
2020. Após, apresentou ao Conselho os Processos: A) PA 0362/2021 de Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição de Iraci Rodrigues, com proventos no valor de R$ 6.932,97, benefício nº 01.0362.2021.0041, 
Portaria nº 057/2021; B) PA 0221/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de 
Adriana Cristina Fragnani, com proventos no valor de R$ 7.467,05, benefício nº 01.0221.2021.0042, Portaria 
nº 0059/2021; C) PA 0224/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de Joaldo dos Santos, com 
proventos no valor de R$ 3.741,39, benefício nº 01.0224.2021.0043, Portaria nº 060/2021; D) PA 0230/2021 de 
Aposentadoria por Idade de Ricardo Pires dos Santos, com proventos no valor de R$ 1.100,00, benefício nº 
02.0230.2021.0044, Portaria nº 0061/2021; E) PA 0203/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de 
Valdirene de Fatima Lacerda Moraes, com proventos no valor de R$ 1.807,45, benefício nº 01.0203.2021.0045, 
Portaria nº 062/2021; F) PA 0226/2021  de Aposentadoria por Idade de Roseli Celia Rogeri, com proventos no 
valor de R$ 1.100,00, benefício nº 02.0226.2021.0046, Portaria nº 0063/2021; G) PA 0206/2021 de 
Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de Valeria Aparecida de Paula, com proventos 
no valor de R$ 4.879,07, benefício nº 01.0206.2021.0047, Portaria nº 064/2021; H) PA 0210/2021 de 
Aposentadoria por Tempo de Contribuição de Vera Lucia Rodrigues Silva, com proventos no valor de R$ 
2.119,11, benefício nº 01.0210.2021.0048, Portaria nº 065/2021; I) PA 0019/2021 de Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição de Elce Moraz dos Santos Tropaldi, com proventos no valor de R$ 5.887,25, benefício nº 
01.0019.2021.0049, Portaria nº 0067/2021. Após análise dos documentos que compõem os Processos, 
digitalmente por todos os que estavam conectados remotamente, os benefícios foram analisados, sem ressalvas. 
8. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE PROCESSOS JUDICIAIS: A Procuradora do Instituto apresentou aos 
membros do Conselho o acompanhamento dos Processos judiciais que demonstram que 54% do total de 
processos existentes teve julgamento favorável ao ITUPREV, 18% com resultados desfavoráveis e 28% ainda 
em andamento, sem julgamento. Apresentou, ainda, as últimas movimentações nas ações judiciais: A) Processo 
Judicial nº: 1006278-83.2021.8.26.0286 de CHARLES CONSTANTE DORIA, referente ao pedido de 
Aposentadoria por Invalidez, cuja situação se refere à nova ação, com 30 dias para apresentação defesa; B) 
Processo Judicial nº: 1006240-71.2021.8.26.0286d de EVANI DE OLIVEIRA ALMEIDA, referente ao pedido de 
Aposentadoria por Invalidez, cuja situação se refere à nova ação, com 30 dias para apresentação de defesa; C) 
Processo Judicial nº: 1004044-02.2019.8.26.0286 de DENEVAL RODRIGUES, referente ao pedido do ITUPREV 
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para condenação do mesmo por Improbidade Administrativa com devolução dos valores desviados. Situação: 
decisão determinou a realização de perícia contábil. O valor dos honorários periciais será rateado entre as partes, 
assim que o valor for estimado pelo perito e arbitrado pela juíza. O Conselheiro Sergio questionou a respeito do 
Processo das 30 professoras que entraram contra a Prefeitura, Larissa esclareceu que o ITUPREV não é parte 
desse processo, e por tal motivo, não possui informações atualizadas a respeito. O Superintendente informou 
que o ITUPREV não é parte do processo, porque quem não pagou triênio e sexta parte sobre a carga suplementar 
foi a Prefeitura. A Prefeitura ganhou em 1ª instância, mas em 2ª instância perdeu. É direito da Prefeitura recorrer 
da decisão, porém, a Prefeitura deve pagar a diferença desses valores para os servidores. O ITUPREV só 
participa pagando os benefícios diante da manifestação das professoras. O Conselheiro Sergio informou que em 
3ª instância a Prefeitura reverteu o caso, mas não soube informar com precisão. 9) PRESTAÇÃO DE CONTAS 
– AGOSTO 2021: O Superintendente 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 31/08/2021. O Patrimônio na ocasião era de R$ 
599.128.349,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 11,21% em relação a dezembro de 
2020. No fundo de reserva da taxa de administração, o saldo está em R$ 15.405.103,70. Em agosto, a carteira 
de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade de 0,73% negativa, frente a uma meta de 1,38%. 
No ano, a rentabilidade acumulada está em 3,40%, frente a uma meta de 9,97%. Em outras janelas, a carteira 
apresenta o seguinte desempenho: em 12 meses, uma rentabilidade positiva de 9,81%, contra uma meta atuarial 
de 16,81%, em 24 meses uma rentabilidade de 22,24%, frente a uma meta de 27,30% e em 36 meses, uma 
rentabilidade de 46,57% frente a uma meta de 38,91%, o que demonstra uma gestão eficiente no longo prazo. 
No que diz respeito aos percentuais de alocação, a concentração de recursos em um único fundo não ultrapassa 
8,35%, indicando regularidade nesta regra, visto que o limite máximo é 20%. Na regra que limita a 15% de 
participação no patrimônio do fundo, o Instituto também se encontra devidamente regular. O gestor trouxe ainda 
informações sobre a quantidade de segurados ativos e inativos e a relação entre eles que está em 7,7:1, que 
representa uma condição muito favorável para o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto. Demonstrou a 
evolução da concessão de benefícios e a comparação com o projetado pelo estudo atuarial, bem como os valores 
pagos para benefícios no ano de2021, para acompanhamento do colegiado. Apresentou informações sobre os 
parcelamentos com a Prefeitura, demonstrando os valores repassados, correspondentes aos acordos de nº 058, 
060 e 0370, todos pagos com as correções previstas e no dia do vencimento. A Prestação de Contas do mês de 
agosto foi homologada sem ressalvas. 10) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – AGOSTO 2021 - A 
respeito à evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pelo Superintendente que o ingresso de 
Receitas Correntes no mês de agosto foi de R$ 52.300.303,00, enquanto o previsto era de R$ 47.206.822,00 e 
o total das Despesas Orçamentárias foi de R$ 13.922.371,00, quando o previsto para o período era de R$ 
16.912.253,00, 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 agosto contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de R$ 38.377.931,62. A Execução 
Orçamentária foi examinada e aprovada sem ressalvas, assim como as movimentações financeiras e os 
investimentos do período apresentado. 11) ASSUNTOS GERAIS: A) Participação evento: 54º Congresso 
Nacional – ABIPEM, Sérgio e Silvia afirmaram que não participarão; Clóvis e Simone informarão via e-mail. Para 
o 9º Congresso Brasileiro de Conselheiros, o conselheiro Sérgio também já confirmou a não participação. Foi 
reforçada a necessidade impreterível da informação a respeito da participação ser manifestada até dia 06 de 
outubro no caso do 54º Nacional da ABIPEM, e até 26 de outubro para o 9º Congresso de Conselheiros. A 
comunicação deve ser feita exclusivamente através do e-mail: gabinete@ituprev.sp.gov.br. Luiz questionou a 
respeito da ausência dos servidores nos eventos, e a maioria respondeu ser decorrente do receio da pandemia.  
B) Todos foram convidados a participar da Audiência Pública em 30 de setembro, às 9h00, na Câmara Municipal. 
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 Vice-presidente do Conselho, representando os demais conselheiros presentes nesta reunião, 
conforme previsto no Art.14 da Resolução 002/2021 do ITUPREV. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 
declarou encerrada a reunião às 16:50. 
 
Assinatura: 
 

__________________ 
Silvia Carlini 

Vice - Presidente 
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