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Reunião Conselho de Administração 
 

ATA nº 04/2022 – Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 

Aos 08 dias do mês de fevereiro de 2022, às 09h15, na sede administrativa do ITUPREV, situada no 9º 
andar, no Edifício Gaplan, localizado na Av. Antônio Gazzola, nº 1001, Jardim Corazza, CEP 13.301-245, 
na cidade de Itu/São Paulo. A reunião foi efetuada com todos os membros do conselho e toda a 
documentação, objeto de análise por parte dos conselheiros, foi disponibilizada antecipadamente. 
Estiveram presentes os conselheiros: Caroline Theodora Stuque, Daniel Luiz Paiva, Luciana de Araújo 
Horácio Corrêa, Robson Roberto da Silva, Silvia Aparecida Carlini, Sérgio Stefan Dimov Xavier e Zélia 
Maria Oliveira Pereira. Presentes também, os convidados: Luiz Carlos Brenha (Superintendente), Kiara 
Farias (Diretora Financeira), Renato Tamarozzi (Diretor Administrativo), Nelson Neto (Gestor de 
Benefícios), Larissa Caldas (Procuradora), Edivaldo de Oliveira (Analista Previdenciário), Julia Baldi 
(Chefe de Gabinete) e Valéria Catani (Assessora). ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) 
HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS Nº 02 de 26/01/2022 e Nº 03 de 01/02/2022 DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO e ATA Nº 01 de 10/01/2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: As Atas de nºs 02 e 
03 do Conselho de Administração e Ata nº 01 do Comitê de Investimentos foram lidas e homologadas, 
porém com ressalvas feitas pela Presidente Luciana Correa, acerca da redação nos itens que tratam do 
atraso da conselheira Luciana Willar e nos esclarecimentos quanto às exigências para ocupar cargo de 
direção no Ituprev, ambas na Ata 02/2022. 2) HOMOLOGAÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS: 
O Gestor de Benefícios apresentou ao Conselho os Processos: A) PA 0526/2021 de Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição e Idade (magistério) de Aparecida Queiroz Arruda, com proventos de R$ 
4.258,51, Benefício nº 01.0526.2022.0001 e Portaria nº 0001/2022; B)  PA 0551/2021 de Aposentadoria 
por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de Regina Celia de Barros Junco de Oliveira, com 
proventos de R$ 6.303,47,  Benefício nº 01.0551.2022.0002 e Portaria nº 0002/2022; C) PA  0582/2021 
de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de Maria Eugenia di Giovani Belinati, 
com proventos de R$ 7.267,43, Benefício nº 01.0582.2022.0003 e Portaria nº 0003/2022; D) PA 
0584/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de Adriano Vicente de Macena, com 
proventos de R$ 3.804,32, Benefício nº 01.0584.2022.0004 e Portaria nº 0005/2022; E) PA 0338/2021 de 
Aposentadoria por Idade de Ivanete Ferrucci Vanino, com proventos de R$ 1.419,14, Benefício nº 
02.0338.2022.0005 e Portaria nº 0006/2022; F) PA 0808/2020 de Aposentadoria por Idade de Rosangela 
Dias de Souza, com proventos de R$ 1.522,69, Benefício nº 02.0808.2022.0006 e Portaria nº 0010/2022. 
Os benefícios foram homologados, sem ressalvas. 3) ATUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS: A 
Procuradora do Instituto apresentou aos membros do Conselho o acompanhamento dos Processos 
judiciais que demonstram que 52% do total de processos existentes teve julgamento favorável ao 
ITUPREV, 19% com resultados desfavoráveis e 29% ainda em andamento, sem julgamento. Apresentou, 
ainda, as últimas movimentações nas ações judiciais: A) Processo 1001840-48.2020.8.26.0286 de JOSÉ 
ANTÔNIO DE ALMEIDA, referente ao pedido de aposentadoria por invalidez, onde a sentença proferida 
pela 2ª Vara Cível, foi a condenação do ITUPREV ao pagamento de auxílio-doença, em 1ª instância ao 
servidor e em 2ª instância, o ITUPREV foi absolvido aguardando o mérito da sentença. O relatório foi 
homologado sem ressalvas. 4) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - 4º 
Trimestre/2021: A Controladora Interna Larissa apresentou o Relatório do 4º trimestre de 2021, 
pontuando a situação favorável nas receitas e nas despesas e no que diz respeito à evolução da 
execução orçamentária, demonstrou o superávit de R$ 54.846.756,32. Atestou conformidade das áreas 
analisadas e concluiu pela regularidade dos procedimentos no período analisado. 5) APRESENTAÇÃO 
DO RELATÓRIO DA OUVIDORIA – 4º trimestre/2021: O servidor Edivaldo, Ouvidor do Instituto, iniciou 
sua fala informando que houve poucas manifestações pelo canal oficial da ouvidoria no período, não 
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tendo nenhum apontamento formal. Citou três principais atendimentos: 1) Denúncia anônima sobre 
ocupação irregular do terreno do ITUPREV no bairro Vila Martins em outubro/2021. A situação já está 
regularizada; 2) Pedido de revisão de cálculo de aposentadoria de servidor que ganhou na justiça o direito 
de contribuir sobre triênio e sexta parte incidentes na carga suplementar do professor; 3) Elogio para o 
bom atendimento dos servidores do ITUPREV. O ouvidor ainda apresentou as demandas rotineiras de 
atendimento ao servidor público municipal e que estão sendo tabuladas por este canal de atendimento, 
destacando 37 solicitações de aposentadoria e 67 solicitações de contagem de aposentadoria/simulações 
no 4º trimestre de 2021. A Presidente Luciana Correa sugeriu realizar pesquisa de satisfação no 
atendimento do Ituprev aos servidores. O conselheiro Paiva informou que a Prefeitura possui tablets sem 
uso que poderiam ser cedidos à Autarquia para esse fim e o diretor administrativo ficou de estudar a 
melhor ferramenta. Sem mais, o relatório foi homologado. 6) INDICAÇÃO DE NOMES PARA O CARGO 
DE SUPERINTENDENTE: O Conselho iniciou o processo de avaliação de candidatos a ocupar o cargo de 
Superintendente do ITUPREV, em razão da solicitação de desligamento do Sr. Luiz Carlos Brenha. O 
novo Superintendente será nomeado pelo Prefeito Municipal, dentre pessoas que atendam aos critérios 
exigidos para ocupar o cargo, constantes de uma lista tríplice aprovada pelo Conselho de Administração. 
A conselheira Zélia apresentou três nomes, a saber: Luiz Eduardo Bonazza (funcionário da Caixa 
Econômica Federal), Ruy Jacques Ceconello (aposentado da Caixa Econômica Federal) e Marcos Baraldi 
(servidor do Instituto de Previdência de Indaiatuba e com experiência na gestão de RPPS). O conselheiro 
Robson apresentou dois nomes: Marcio Coelho (servidor da Prefeitura de Itu, ocupando cargo de diretor 
de orçamento) e Paulo Sasso (ex-diretor administrativo do Ituprev e aposentado da Caixa Econômica 
Federal). A conselheira Silvia informou que trará um nome que representará a indicação do Executivo, 
mas que ainda não possui os dados completos. O conselheiro Paiva indicou o nome da atual Diretora 
Financeira Kiara Farias para ocupar o cargo de Superintendente e obteve apoio das conselheiras Zélia e 
Caroline, além de ser a indicada do atual gestor Luiz Carlos Brenha. A princípio, alguns critérios foram 
avaliados. A Presidente do Conselho, Luciana Correa sugeriu adotar uma segunda etapa de avaliação 
que consiste em entrevista como os seguintes candidatos: Ruy Jacques Ceconello, Marcos Baraldi e 
Marcio Coelho. Para tanto, serão digitalizados os respectivos currículos e enviados aos conselheiros para 
análise e posterior agendamento de entrevista com os candidatos, em reunião extraordinária a ocorrer no 
dia 18/02, às 09h30. No dia 22/02, será definida a lista tríplice. Por fim, a conselheira Zélia, sugeriu que a 
Diretora Financeira Kiara seja nomeada interinamente para o cargo de Superintendente do ITUPREV pelo 
período de um mês, ou até que seja escolhido um novo Superintendente e todos os demais conselheiros 
concordaram. Sendo assim, a partir de 02/03/2022, mediante o recebimento da renúncia do atual 
Superintendente, a Sra. Kiara Farias assume o cargo e o Sr. Renato Tamarozzi, passa a acumular as 
funções de Diretor Administrativo e Financeiro. 7) ASSUNTOS GERAIS: A) DESPACHO DO AUDITOR 
DO TCE: O Diretor Administrativo Renato apresentou documento expedido pelo Tribunal de Contas ao 
ITUPREV tratando do descumprimento de prazos no encaminhamento de documentos à fiscalização em 
2021. Ele esclareceu que o atraso cometido foi relevado e a fiscalização foi finalizada sem irregularidades. 
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 12h. 

 
Assinatura: 
 
 
 Luciana A H Correa 

Presidente 
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