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Reunião do Conselho de Administração ATA nº 019/2021 – Reunião 

Extraordinária do Conselho de Administração. No dia 01 de outubro de 2021, às 

14:00h, 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: Caroline 

Theodora Stuque, Daniel Luiz Paiva, e presencialmente, os conselheiros Robson 

Roberto da Silva, Vânia Prieto Acosta, Diego Bruni de Souza, Luciana de Araujo 

Horácio Correa. Presentes, também, o convidado: Luiz Carlos Brenha 

(Superintendente); ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: Luciana Côrrea deu 

início à reunião fazendo alguns apontamentos que tivemos conhecimento em 

relação a saída dos últimos diretores de departamentos, além de denúncias 

anônimas que foram recebidas pela Luciana Côrrea durante esta semana de 

alguns funcionários que trabalham no instituto. A conselheira Luciana Côrrea 

disse que uma das denúncias deixou claro que iria fazer uma denúncia ao 

Ministério Público de assédio moral, pediu que o conselho adm tivesse uma 

posição neste sentido. As conselheiras Luciana Côrrea e Luciana Willar, 

tomaram conhecimento da saída da Sílvia, em conversa com a mesma por 

telefone a mesma relatou que sua saída se deu a falta de autonomia em relação 

as suas funções, pois tudo tinha que passar pela Diretora Financeira, para que 

tivesse o aval da mesma, embora trabalhem em departamentos diferentes, com 

assistentes diferentes muitas vezes não conseguia concluir um assunto, pois se 

a Diretora Financeira não concordasse com algo, tinha que mudar. Algumas 

vezes, Kiara não aceita algumas mudanças para otimizar os trabalhos e acaba 

ficando como está sendo feito. Robson relatou que pela ocasião da saída do 

Diretor Paulo, o mesmo enviou um e-mail e posteriormente entrando em contato, 

para um conversa, o mesmo quis dar satisfação em relação a sua saída, visto 

que Robson era presidente do conselho na ocasião, Robson depois de ouvi-lo 

se reuniu com a conselheira Mari, e os dois foram falar com o prefeito sobre a 

demissão do Paulo, na época o prefeito não quis se envolver, dando por 

encerrado este assunto, que agora veio à tona novamente, na ocasião da saída 

da diretora Silvia. Em conversa com alguns funcionários do ITUPREV, via 

mensagens, todos foram unanimes em falar que preferiam não comentar nada, 

pois precisam do emprego, tem família e tem medo de se comprometer, visando 

piorar a situação, dentro do Instituto. Luciana Willar levantou também que o 

instituto precisa mudar algumas posturas em relação a divulgação e melhorar 

sua imagem entre os funcionários, visto que muitas vezes boatos sem 

fundamento são jogados pelos servidores e o instituto mesmo sabendo prefere 

não se envolver, fazendo com que o boato não seja explicado e assim a 

credibilidade do instituto não se solidifique entre os servidores estatutários.  
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Um outro ponto levantado, foi de melhorar nosso site, para atender todos os 

servidores, como também a retomada das reuniões com os servidores. Todos os 

conselheiros foram unanimes em solicitar a presença do Superintendente para 

ter ciência do conteúdo desta reunião, pedindo esclarecimentos ao mesmo. Com 

a presença do superintendente, a presidente Luciana Côrrea iniciou falando do 

que se tratava a reunião, onde colocamos todos os pontos levantados e pedimos 

que ele desse a sua opinião sobre o assunto. Ele falou que se sentia chateado 

e que não tinha conhecimento daquelas denúncias, que achava certo que a Kiara 

tivesse o direito de ser ouvida, que ele não falaria nada a favor nem contra a 

diretora financeira, visto que a mesma, tem sua total confiança e está no Ituprev 

desde o começo, trabalhando incansavelmente para a melhoria deste instituto. 

Falou também, que assim colocávamos à prova a competência e a da diretora 

financeira. Alguns conselheiros falaram que não estávamos colocando a 

competência dos dois em discussão e sim o modo com que os funcionários e os 

diretores que aqui passaram são tratados, pela Kiara. A conselheira Luciana 

Willar, falou para o superintendente que ela também se sentia chateada com 

tudo aquilo, visto que não imaginava que dentro do instituto existia este clima, 

sendo que todos aqui são parte de uma engrenagem, onde todos tem que estar 

ligados e quando um funcionário está descontente acaba acarretando um mal 

estar entre todos, além do trabalho não fluir como deveria. Falou também que 

deveria sair do papel o planejamento anual, pois assim o instituto teria mais 

credibilidade junto aos servidores.  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 Art.14 da 

Resolução 002/2021 do ITUPREV. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 

declarou encerrada a reunião às 17:15 h. 

 

 

 

Assinatura: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Luciana A H Correa 
Presidente 

  

http://www.ituprev.sp.gov.br/

		2021-12-06T16:47:18-0300
	RENATO ROMOLO TAMAROZZI:22715675801




