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Reunião Conselho de Administração 
 

ATA nº 05/2022 – Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 

Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2022, às 09h00, 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/SP. A reunião contou com a presença dos conselheiros: Caroline Theodora Stuque, Luciana de Araújo 
Horácio Corrêa, Robson Roberto da Silva, Silvia Aparecida Carlini, Sérgio Stefan Dimov Xavier e Zélia Maria 
Oliveira Pereira. Virtualmente o conselheiro Daniel Luiz Paiva e os convidados: Luciana Willar, Simone de 
Almeida e Clóvis Arruda. Também, convidada: Julia Baldi (Chefe de Gabinete). ORDEM DO DIA – Entrevistas 
com os candidatos à Superintendência. Dando continuidade ao processo de análise dos candidatos ao cargo 
de Superintendente e, conforme determinado pelo Conselho de Administração na reunião ordinária de 
08/02/2022, inicia-se nesta data a etapa de entrevistas dos candidatos pré-selecionados: Márcio Coelho, 
Marcos Baraldi e Ruy Ceconello. Clóvis Arruda e Luciana Willar, conselheiros fiscais, questionaram a decisão 
do Conselho de Administração e solicitaram revisão no posicionamento, solicitando entrevista com os demais 
candidatos, visto que foram apresentados 06 currículos para análise e que não há pressa no processo de 
escolha do sucessor, já que a Superintendente interina já foi designada para dar andamento aos trabalhos 
durante o processo seletivo. Dando sequência aos trabalhos, o primeiro candidato foi chamado para entrevista. 
O Sr. Marcio Coelho, atualmente ocupando o cargo de Diretor Orçamentário da Prefeitura de Itu se apresentou. 
A Presidente Luciana Correa iniciou sua fala pontuando que acredita na importância que as decisões no 
Instituto sejam pautadas única e exclusivamente nos interesses da previdência municipal e de seus 
beneficiários. Elogiou a gestão do Superintendente Luiz, sua seriedade e responsabilidade na condução do 
Instituto durante todos esses anos. A Conselheira Zélia questionou o candidato se ele tem ciência da 
importância do cargo, da necessidade de dedicação exclusiva, da natureza técnica e que pressupõe 
desvinculação do cargo de direção que ocupa atualmente. Márcio respondeu que tem ciência disso e que não 
vê dificuldade em se desvincular do cargo de direção, uma vez que no decorrer de sua gestão, trabalhou 
compartilhando os conhecimentos com sua equipe, que os servidores são preparados para dar andamento às 
atividades, sem comprometer o bom funcionamento para o município e que a sua substituição já acontece nos 
períodos de férias e eventuais ausências. O Conselheiro Robson destacou o empenho do candidato, já que ele 
obteve a certificação exigida para o cargo em um curto espaço de tempo. Algumas perguntas ainda foram 
realizadas pelos conselheiros a respeito da motivação para a candidatura, seu conhecimento acerca das 
legislações previdenciárias e da Política de Investimentos e o candidato respondeu aos questionamentos de 
forma clara, objetiva e com entusiasmo. Acrescentou, ainda, sua rápida, porém válida experiência como 
membro do Conselho de Administração em 2017. Houve ainda, pedido do Conselho para que, se escolhido, o 
candidato mantivesse a equipe de gestão atual, ao menos por 6 meses e o candidato afirmou que não 
pretende mudar o quadro no início. Em relação a esse pedido, o convidado e conselheiro fiscal Clóvis se 
pronunciou contra, pois acredita ser antiético, uma vez que o Superintendente tem o direito de escolher sua 
equipe, além do que o termo “acordo”, utilizado pela conselheira Zélia, não lhe pareceu adequado. Zélia fez 
questão de esclarecer que o termo utilizado foi um engano e que se trata de uma solicitação do Conselho de 
Administração, e que a intenção do colegiado é exclusivamente de preocupação com a continuidade dos 
trabalhos nesse momento. A Presidente do Conselho Luciana Correa esclareceu que não existe pressão 
quanto a esse pedido. Houve, ainda, uma observação do Conselheiro Paiva, que ressaltou as qualidades do 
candidato e que é a favor da autonomia do Superintendente. O Conselheiro Robson também ressaltou a 
capacidade técnica do candidato, pontuou que trabalha há 09 anos com Marcio e confia na sua competência. 
Por volta das 10h35, o Conselheiro Clóvis, que acompanhava a reunião virtualmente, se apresentou 
presencialmente. O candidato Marcos Baraldi foi chamado. Marcos relatou sua trajetória profissional, sobretudo 
a função atual, onde atua como assessor da Diretoria Financeira no Instituto de Indaiatuba. Luciana Correa 
afirmou que entrou em contato com o Superintendente de Indaiatuba para levantar informações a respeito do 
candidato e afirmou ter ouvido muitos elogios a respeito da conduta de Marcos. Luciana continuou falando a 
respeito do trabalho desenvolvido pelo Luiz no decorrer desses 11 anos e da preocupação dos Conselhos com 
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a continuidade da independência do ITUPREV, sem interferências políticas. O candidato relatou sua 
experiência no município de Taboão da Serra e que tem ciência da necessidade de um trabalho em parceria 
com a Prefeitura Municipal. A Conselheira Zélia tomou a palavra e lembrou que este processo de seleção é 
para que o escolhido termine o mandato de Luiz Brenha que encerra em fevereiro de 2023 e que um novo 
processo se iniciará já no final desse ano. Voltou a solicitar, em nome do Conselho de Administração, a 
possibilidade de manutenção da equipe de gestão e Marcos pontuou que, se escolhido, é sua intenção manter 
a equipe atual, pois em sua visão, é vencedora. Acrescentou, porém, que embora acredite em um trabalho 
conjunto com os conselhos, entende que tais decisões são de autonomia da Superintendência. A Conselheira 
Silvia quis se pronunciar dizendo que apoia a decisão do Conselho de ter esse cuidado com a manutenção da 
equipe e com a continuidade dos trabalhos. Os Conselheiros Paiva e Luciana Willar expressaram que o fato de 
o candidato estar trabalhando no RPPS de Indaiatuba, sob o comando do Sr. Correa, transmite grande 
segurança, pois o Instituto SEPREV é referência no estado de São Paulo. O conselheiro convidado Clóvis 
reforçou sua posição contrária à solicitação de manutenção da equipe. Por fim, após responder a mais algumas 
perguntas, Marcos agradeceu a oportunidade, colocando-se à disposição para quaisquer necessidades. O 
Conselheiro Robson, a pedido do Prefeito, convidou o candidato para uma conversa com o Chefe do Executivo 
ao término desta entrevista, o que foi prontamente atendido por Marcos. O terceiro candidato foi convidado a 
adentrar a reunião. Os conselheiros se apresentaram e a Presidente Luciana Correa iniciou esclarecendo os 
pontos principais que o Conselho espera do sucessor de Luiz, destacando a preocupação e o cuidado com o 
bem comum e a manutenção do Instituto como órgão que colabora com o Executivo e Legislativo, porém que 
se mantém independente. As Conselheiras Luciana Correa e Zélia, seguiram submetendo o candidato às 
mesmas perguntas feitas aos anteriores e Ruy as respondeu, destacando a sua trajetória dentro da Caixa 
Econômica Federal e seu amor e dedicação ao serviço público. Falou da admiração que tem pelo trabalho 
desenvolvido pelo Luiz no Instituto, do trabalho dos Conselhos e teceu elogios ao trabalho desenvolvido pelos 
diretores, assim como de toda a equipe. Quando foi questionado sobre a manutenção da equipe gestora, o 
candidato se posicionou de forma favorável. Luciana Correa reforçou sobre a autonomia do novo gestor. O 
Conselheiro Clóvis questionou a respeito da experiência e conhecimento de Ruy na área de investimentos e o 
candidato se mostrou conhecedor da Política de Investimentos do ITUPREV e da rentabilidade alcançada nos 
últimos anos. Por último, agradeceu a oportunidade. O Conselheiro Robson também convidou o candidato para 
uma conversa com o Prefeito, o que foi prontamente atendido por Ruy. Ao término das entrevistas, os 
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal continuaram a reunião fazendo ponderações acerca das 
conversas com os candidatos e lembraram que a escolha da lista tríplice não precisa ser feita nesse momento, 
visto que a decisão do Conselho é que a Diretora Financeira assuma interinamente a Superintendência, 
permitindo que sejam realizadas entrevistas com os demais candidatos, quais sejam: Kiara Farias, Paulo 
Sasso e Luiz Bonazza. O Conselho de Administração acatou a sugestão dos conselheiros fiscais e reviu sua 
decisão. Sugeriu-se que a próxima reunião ordinária do Conselho de Administração, agendada para dia 22 às 
9h00 seja utilizada para isso, e o convite foi estendido ao Conselho Fiscal. Ainda se decidiu que a Chefe de 
Gabinete fará levantamento dos currículos e os enviará para análise dos Conselhos. Os Conselheiros teceram 
comentários positivos a respeito de todos os candidatos, e optou-se por retomar essa discussão na próxima 
reunião, em decorrência do adiantado da hora. 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 13h40. 

Assinatura: 
 
 
 

Luciana A H Correa 
Presidente 
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