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Reunião do Conselho Fiscal  
 
ATA nº 05/2022 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 
 
No dia 30 de março de 2022, às 14h00, 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. A reunião foi efetuada de forma mista, parte presencialmente e parte remotamente. 
Representantes do Conselho Fiscal participaram presencialmente: Clóvis de Arruda, Luciana de Cassia 
Willar e Sérgio Soares. Remotamente, os conselheiros Simone Sibele de Almeida e Paulo Bicudo. 
Presentes ainda, os convidados: Kiara Berni (Superintendente Interina), Renato Tamarozzi (Diretor 
Administrativo e Financeiro), Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Caldas (Procuradora) e Julia Baldi 
(Chefe de Gabinete). ORDEM DO DIA - DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS DO 
CONSELHO FISCAL Nº 03 DE 23/02/22 E Nº 04 DE 07/03/22: As Atas foram lidas e homologadas, sem 
registro de ressalvas. 2) ANÁLISE DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº 04 DE 
08/02/22, Nº 05 DE 18/02/22 E Nº 06 DE 22/02/22: Após a leitura das Atas, a presidente do Conselho 
solicitou retificação na redação da ata nº 06 de 22/02/22 (Conselho de ADM), onde consta “que entende 
que existe necessidade de mudança, não de zona de conforto”, lê-se “que entende que existe necessidade 
de mudança, não da manutenção da zona de conforto”. E reforçou que, em sua fala a respeito dos 
candidatos à Superintendência, pretendeu manifestar que não é favorável à manutenção da zona de 
conforto. Sem mais apontamento e ressalvas, deu-se continuidade à reunião. 3) ANÁLISE DAS ATAS Nº 
02 de 18/01/22 E Nº 03 DE 21/02/22 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: A Superintendente Kiara discorreu 
acerca dos principais pontos, dentre eles os processos de credenciamento de novos fundos de 
investimentos. O conselheiro Sergio solicitou esclarecimentos sobre o funcionamento de fundo de capital 
protegido e Kiara esclareceu que é um tipo de estrutura que o gestor do fundo determina barreiras de 
proteção do capital investido, tanto para o limite para eventuais perdas (barreira de baixa), como também 
as regras de remunerar o investidor quando o ganho excede o alvo pretendido (barreira de alta), oferecendo, 
portanto, riscos menores quando comparado a outros fundos da mesma categoria. Não houve outros 
apontamentos ou ressalvas. 4) ANÁLISE DAS HOMOLOGAÇÕES DE BENEFÍCIOS: o Gestor de 
Benefícios, apresentou os seguintes Processos: A) P.A 0549/2021 de Pensão por Morte de José Carlos 
Gonçalves, para seus filhos Luis Gustavo Rodrigues Guedes Gonçalves (20 anos), Nicolas Gabriel Guedes 
Gonçalves (18 anos) e Vitoria Gabrielli Guedes Gonçalves (15 anos), com proventos no valor de R$ 
1.572,76, Benefício n.º 07.0549.2021.0019, Portaria n.º 0127/2021; B) P.A 0870/2021 de Aposentadoria 
por Tempo de Contribuição e Idade de Elisa Maria Mendes de Oliveira, com proventos no valor de R$ 
6.598,40, Benefício n.º 01.0870.2021.0085, Portaria n.º 0119/2021; C) P.A 0372/2021 de Aposentadoria 
por Tempo de Contribuição e Idade de Vania Prieto Acosta, com proventos de R$ 6.623,58, Benefício 
n.º 01.0372.2021.0086, Portaria nº 0120/2021; D) P.A 0403/2021 de Aposentadoria por Idade de Jadir 
Honório, com proventos de R$ 1.280,80, Benefício n.º 02.0403.2021.0087, Portaria nº 0121/2021; E) P.A 
0479/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Wilma dos Santos Oliveira, com 
proventos de R$ 2.473,11, Benefício n.º 01.0479.2021.0088¸ Portaria n.º 0122/2021; F) P.A 0490/2021 de 
Aposentadoria por Idade de Vera Regina de Oliveira, com proventos de R$ 3.074,82, Benefício n.º 
02.0490.2021.0089, Portaria n.º 0123/2021; G) P.A 0517/2021 de Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição e Idade de José Vinicius Clauss, com proventos de R$ 4.259,42, Benefício n.º 
01.0517.2021.0090, Portaria n.º 0124/2021; H) P.A 0536/2021 de Aposentadoria por Idade de Sueli 
Aparecida Barcelli, com proventos de R$ 1.100,00, Benefício n.º 02.0536.2021.0091¸ Portaria nº 
0125/2021; I) P.A 0531/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Edna Aparecida 
Reis Oliveira, com proventos de R$ 5.920,85, Benefício n.º 01.0531.2021.0092, Portaria nº 0129/2021; J) 
P.A 0522/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Jussara Juracyr Ademola, 
com proventos de R$ 2.579,87, Benefício n.º 01.0522.2021.0093, Portaria n.º 0128/2021; L) P.A 0576/2021 
de Aposentadoria por Idade de José Rodrigues Batista, com proventos de R$ 1.100,00, Benefício n.º 
02.0576.2021.0094, Portaria n.º 0130/202; M) P.A 0594/2021 de Aposentadoria por Tempo de 
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Contribuição e Idade de Carlos José Prado¸ com proventos de R$ 2.096,12, Benefício n.º 
01.0594.2021.0095¸ Portaria nº 0131/2021; N) P.A 0310/2021 de Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição e Idade de Katia Cilene de Oliveira Pavani, com proventos de R$ 4.076,31, Benefício n.º 
01.0310.2021.0096, Portaria nº 0132/2021; O) P.A 0876/2019 de Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição e Idade de Cristina Aparecida da Silva, com proventos de R$ 2.220,43, Benefício n.º 
01.0876.2021.0075, Portaria nº 0133/2021. O conselheiro Sergio observou que alguns servidores têm se 
aposentado por volta dos 50 anos e Neto explicou que isso se deve ao fato de muitas professoras terem se 
aposentado pela regra do Art. 6º da EC nº 41/03 e completou informando que no geral, a média de salários 
na memória de cálculo das aposentadorias tem superado o valor da última remuneração, fazendo com que, 
nesses casos, os servidores se aposentem com o valor da atividade. Informou, ainda, que agora em março, 
o Instituto já concedeu 40 aposentadorias, bem acima do número de concessões no mesmo período de 
2021, que foram de 25. 5) RESOLUÇÃO Nº 001/2022 - CONTROLE INTERNO: a Superintendente, junto 
com a Procuradora do Instituto, apresentou aos conselheiros a Resolução que dispõe sobre o Sistema de 
funcionamento e elaboração do Controle Interno do ITUPREV. Não houve questionamentos. 6) 
RESOLUÇÃO Nº 002/2022 - OUVIDORIA: a Superintendente, apresentou a Resolução que dispõe sobre 
os trabalhos desenvolvidos pela ouvidoria, sem apontamentos por parte do conselho. 7) RELATÓRIO DE 
GOVERNANÇA 2021: A Superintendente trouxe o Relatório, apresentado em Audiência Pública, dia 25 de 
fevereiro do presente ano, na Câmara de Vereadores. Kiara discorreu a respeito dos resultados alcançados 
pelo Instituto e as principais atividades desenvolvidas no ano de 2021. O material foi elogiado pelos 
vereadores, enaltecendo a transparência. O conselheiro Clóvis ressaltou que o Relatório foi muito bem 
elaborado, mas que percebe uma falta de interesse por parte dos servidores, infelizmente. 8) 
APRESENTAÇÃO DA PORTARIA 03/2022 - COMISSÃO LICITAÇÃO: Foi apresentado ao Conselho a 
Portaria expedida pela Prefeitura Municipal, a qual nomeia os seguintes servidores que farão parte da 
Comissão Permanente de Licitações: Cristiane Aparecida Macedo, José Julio Junior, Júlia Girardi Baldi, 
Katia Carolina de Souza Candido e Renato Romolo Tamarozzi. Informou-se ainda, que por comporem a 
Comissão, foram concedidas gratificações de função às servidoras Cristiane, Júlia e Katia Carolina, 
correspondente à 10% do vencimento padrão, de acordo com o Artigo 89 da Lei Municipal 1.175/2010. 9) 
PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO – A 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 28/02/2022. O Patrimônio na ocasião era de cerca de R$ 624.810.027,00, incluindo os imóveis, 
correspondente a uma evolução de 3,53% em relação a janeiro de 2022. No fundo de reserva da taxa de 
administração, o saldo está em aproximadamente R$ 15.091.489,00. Em fevereiro, a carteira de 
investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade de 0,86% positiva, frente a uma meta de 1,40%. 
No ano, a rentabilidade acumulada está em 0,73%, frente a uma meta de 2,53%. Em outras janelas, a 
carteira apresenta o seguinte desempenho: em 24 meses uma rentabilidade de 12,95%, frente a uma meta 
de 31,61% e em 36 meses, uma rentabilidade de 31,08% frente a uma meta de 43,2%, o que demonstra o 
quanto o resultado foi impactado pela pandemia nesses últimos 2 anos, mas que, ainda assim, conseguiu 
manter a rentabilidade positiva. No que diz respeito aos percentuais de alocação, a concentração de 
recursos em um único fundo não ultrapassa 5,5%, 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. A Superintendente trouxe ainda informações sobre a quantidade de 
segurados ativos e inativos e a relação entre eles que está em 6,9 x 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 em benefícios 
no ano de 2022. Apresentou informações sobre os parcelamentos com a Prefeitura, demonstrando os 
valores repassados, correspondente ao acordo nº 0370, pago com as correções previstas e no dia do 
vencimento. A Prestação de Contas foi analisada, sem ressalvas. 10) ANÁLISE DA EXECUÇÃO 
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ORÇAMENTÁRIA – FEVEREIRO: A respeito da evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pela 
Superintendente que o ingresso de Receitas Correntes no ano foi de R$ 40.968.011,00 enquanto o previsto 
era de R$ 14.330.969,00 e o total das Despesas Orçamentárias foi de R$ 4.272.186,00 quando o previsto 
para o período era de R$ 4.713.441,00, 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 ano de 2022 contabilizou uma sobra orçamentária da ordem de 
R$ 36.695.825,00. A análise de execução orçamentária foi analisada, sem ressalvas. 11) ASSUNTOS 
GERAIS - A) Renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária: A Superintendente informou aos 
presentes que o CRP do município foi renovado por mais 6 meses no dia 18/03/2022, após cumprir os 30 
critérios exigidos. Kiara reforçou a importância dos Conselhos de acompanharem o cumprimento dos itens 
necessários à emissão do CRP, a cada 180 dias. B) 18º Congresso Estadual de Previdência: Os 
conselheiros foram informados a respeito do Evento promovido pela APEPREM, que ocorrerá entre os dias 
26 e 28 de abril em Águas de Lindóia/SP. A confirmação de interesse em participar será realizada através 
do e-mail: valeria@ituprev.sp.gov.br até o dia 30 de março. Todos foram informados que a não participação 
também deverá ser informado pelo e-mail supracitado. Em virtude da realização do evento nas datas 
supracitadas, decidiu-se pela alteração da data da reunião, do dia 27 para o dia 25 de abril. C) Material de 
Divulgação para as Redes Sociais: a Chefe de Gabinete, junto à Superintendente apresentaram as novas 
artes a serem divulgadas nas redes sociais a respeito de temas diversos, e solicitaram o apoio dos 
Conselhos no compartilhamento desses materiais esclarecedores para os servidores. D) Outros: a 
Superintendente atualizou todos sobre o andamento do processo de indicação dos candidatos à 
Superintendente do ITUPREV ao Prefeito Municipal, informando que o Ofício contendo a lista tríplice foi 
protocolado no Gabinete do Prefeito pela Presidente do Conselho de Administração no dia 25/03, a fim de 
cumprir com a atribuição do Conselho; Kiara aproveitou para informar a todos sobre um atendimento feito 
por servidor do setor de benefícios do ITUPREV à uma mulher transexual. Ela relatou, através de denúncia, 
que se sentiu discriminada em razão de seus documentos não estarem atualizados no cadastro, no que se 
refere ao sexo, quando foi realizar uma simulação de aposentadoria. O servidor esclareceu que seus dados 
devem ser atualizados mediante apresentação no Protocolo do Instituto para que, assim, seus novos dados 
apareçam nas simulações futuras. O atendimento foi respeitoso e de nenhuma forma se caracterizou como 
transfobia, conforme alegado. Kiara disse que respondeu ao e-mail enviado pela ex-servidora e que 
disponibilizou a assistente social do Instituto para que fosse providenciado o atendimento às demandas da 
ex-servidora. Os conselheiros reconheceram a falta de evidências de atendimento transfóbico e saíram em 
defesa da atuação dos servidores do Ituprev e da conduta adotada. A Superintendente informou ainda que, 
com o intuito de reforçar o respeito à diversidade, será realizado um trabalho de sensibilização da equipe. 
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 16:45h.  

 
 
Assinatura: 
 
 
 
 

_________________________ 
Luciana de Cassia Willar  

Presidente 
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