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Reunião Conselho de Administração 
 

ATA nº 06/2022 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração 

Aos 22 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/São Paulo. A reunião foi efetuada com a presença de Caroline Theodora Stuque, Luciana de Araújo 
Horácio Corrêa, Robson Roberto da Silva, Sérgio Stefan Dimov Xavier, Silvia Aparecida Carlini e Zélia Maria 
Oliveira Pereira. Virtualmente o conselheiro Daniel Luiz Paiva e, ainda, os convidados do Conselho Fiscal: 
Luciana Willar, Simone de Almeida, Paulo Bicudo, Sérgio Soares e Clóvis Arruda. Também presentes Julia 
Baldi (Chefe de Gabinete) e Luiz Carlos Brenha (Superintendente). ORDEM DO DIA – 1. Entrevistas com 
candidatos ao cargo de Superintendente: Dando continuidade ao processo de análise dos candidatos e, 
conforme determinado pelos Conselhos de Administração e Fiscal na reunião extraordinária de 18/02/2022, 
inicia-se nesta data nova etapa, entrevistas dos seguintes candidatos: Paulo Peronti Sasso e Kiara Farias. A 
Presidente do Conselho Fiscal pediu a palavra para se posicionar contra a candidatura de Kiara, em razão de 
sua presença na reunião anterior, onde foram feitas as primeiras entrevistas. O posicionamento foi 
acompanhado pela concordância dos conselheiros Simone e Clóvis. Os representantes do Conselho Fiscal 
entendem que o Conselho de Administração está conduzindo o processo de forma equivocada, e a 
Conselheira Carol expressou seu sentimento de descontentamento diante de tal colocação. A Conselheira 
Zélia esclareceu que, em seu entendimento, a presença da Diretora em nada compromete a lisura do processo 
de seleção. Os conselheiros Silvia, Carol e Sergio concordaram com Zélia, e pontuaram que a participação de 
Kiara se deu pelo fato de que, na ocasião ela não era considerada candidata, visto que em reunião anterior, o 
Conselho de Administração havia definido 03 nomes que seguiriam para entrevista, e Kiara não fazia parte. A 
Presidente do Conselho de Administração ponderou que o grupo está em processo de aprendizado, e que se 
trata de uma situação nova. O Superintendente solicitou a palavra e esclareceu que em sua análise não há, em 
absoluto, nenhuma ilegalidade na participação de Kiara tanto na reunião do Conselho de Administração, 
quanto no processo seletivo. Se o Conselho Fiscal entender que a candidata teve acesso a informações 
privilegiadas por ocasião de sua participação na reunião anterior, ele sugere formular perguntas diferentes, a 
fim de testar seus conhecimentos. Dando sequência aos trabalhos, o candidato Paulo Sasso foi chamado e 
ouviu da Presidente Luciana Correa suas considerações iniciais a respeito do perfil que se espera de um 
Superintendente e sua relação com os Conselhos, que tem papel ativo e constante na gestão. O candidato foi 
submetido às mesmas perguntas feitas aos demais candidatos. Paulo respondeu destacando a sua experiência 
de 8 meses em 2020 no Ituprev, ocupando o cargo de Diretor Administrativo e experiência profissional de 35 
anos na Caixa Econômica Federal. Facultada a palavra aos presentes, o conselheiro Paiva afirmou que 
conhece o candidato e não possui nenhum questionamento. Zélia o questionou quanto a sua motivação para 
retornar ao ITUPREV, visto que já trabalhou no Instituto e solicitou seu desligamento. O candidato relatou que 
o desafio de voltar para o cargo de Superintendente o estimula, pois teria responsabilidades maiores, para as 
quais se considera pronto para assumir. A conselheira ainda lembrou que o mandato atual termina em janeiro 
de 2023 e Paulo informou que não se preocupa com o fato. Quando foi questionado sobre a manutenção da 
equipe gestora, Paulo afirmou que em sua trajetória profissional nunca foi afeito a grandes e bruscas 
alterações de equipe e que se baseia na avaliação de desempenho e feed backs para a tomada de decisão. A 
Presidente do Conselho Fiscal não fez questionamentos e pontuou que estava satisfeita com as respostas do 
candidato. O Conselheiro Robson o convidou, da mesma forma que fez com os demais candidatos, a 
acompanhá-lo em uma reunião com o Prefeito, acompanhado pelo Conselheiro Fiscal Clóvis. Os conselheiros 
agradeceram a presença do candidato. Por unanimidade, os conselheiros decidiram convocar para a 
entrevista, a Sra. Kiara, atual Diretora Financeira do Instituto. Agora candidata, Kiara se colocou à disposição 
dos Conselhos que seguiram com os questionamentos e apontamentos que acharam importantes ressaltar. A 
Presidente do Conselho de Administração pontuou que reconhece a vasta experiencia da diretora, pois atuou 
na gestão junto com o Luiz nos últimos 11 anos. Kiara agradeceu e chamou a atenção para que a escolha do 
novo gestor seja criteriosa, visto que a gestão financeira, em sua avaliação, é um alicerce importante para o 
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sucesso e sustentabilidade do Instituto no longo prazo. Por fim, agradeceu a indicação de seu nome pelos 
conselheiros Carol, Paiva, Zélia, e ao próprio Luiz Brenha, pela confiança em seu trabalho. A palavra foi aberta 
aos conselheiros fiscais e nenhum deles quis se manifestar. Kiara finalizou pontuando que é fundamental que 
haja sintonia entre o Superintendente e o Diretor Financeiro, e que o processo de escolha do próximo gestor 
precisa passar por essa análise. Nessa linha, Kiara comunicou aos presentes que existem incompatibilidades 
na forma de trabalho dela e do candidato Paulo Sasso, com quem já trabalhou no Instituto, e quis registrar que, 
caso ele seja escolhido, vai preferir entregar seu cargo. Sergio, Conselheiro de Administração, perguntou se 
Kiara deseja integrar a lista tríplice, e Kiara se colocou inteiramente à disposição do Instituto para contribuir 
com o que for necessário e que, na posição de diretora, sempre será uma guardiã do patrimônio do servidor. 
Após a última entrevista, os conselheiros deram sequência às avaliações. Luciana Correa abriu o diálogo para 
manifestações do Conselho Fiscal. Simone se pronunciou afirmando que é favorável à escolha do candidato 
Marcos Baraldi, por conta da sua atuação no RPPS de Indaiatuba, Instituto de referência. Luciana Willar 
explanou que sua primeira opção seria também Marcos Baraldi, o mais qualificado, depois Marcio e por último, 
Ruy. Afirmou, também, que entende que existe necessidade de mudança, não de zona de conforto. 
Parabenizou o Conselho de Administração por ouvirem todos os candidatos. O conselheiro Paulo relatou sua 
expectativa de que o Conselho de Administração faça sua escolha baseada na competência e profissionalismo 
dos candidatos. O Conselheiro fiscal Serginho manifestou sua opinião contrária à Luciana Willar ao afirmar 
que, não se trata de tempos de mudanças, mas de manutenção daquilo que vem sendo bem feito, justificando 
o seu voto na Kiara. O conselheiro Robson informou que o Prefeito pretende entrevistar apenas os candidatos 
que não conhece, sendo assim, Kiara e Márcio não foram convocados para esta etapa. Após discussão, 
definiu-se por unanimidade a dispensa dos conselheiros fiscais às 11h10. Na sequência, Silvia afirmou que não 
mudaria o que já foi feito, e escolhe Ruy. Paiva afirmou que escolheria Kiara pela experiência construída no 
Instituto, Marcio pela gana de crescer e ser servidor público e Marcos também pela experiência. O atual 
Superintendente tomou a palavra esclarecendo ao Conselho da necessidade de encaminhamento de Ofício ao 
Prefeito contendo três nomes. Por maioria, a deliberação foi por manter da lista tríplice inicialmente definida, 
com os nomes de Marcos Baraldi, Marcio Coelho e Ruy Cecconelo. O Conselheiro Clóvis, que participava 
remotamente pediu desculpas por estar ausente, pois estava na reunião com o Prefeito e o candidato Paulo 
Sasso e informou que seu voto para a lista seria: Marcos Baraldi, Paulo Sasso e Kiara, por possuírem 
experiência e pontuou com o Prefeito a necessidade de celeridade na definição, por conta das assinaturas 
digitais e dos relacionamentos com os bancos. Nesse ponto, Luiz esclareceu que o Conselho de Administração 
já havia definido que a Diretora Financeira assumirá como Superintendente interinamente, e o Diretor 
Administrativo acumulará as duas diretorias, temporariamente. Ficou definido que o Ofício a ser elaborado 
contará com o auxílio da equipe do Ituprev, e o Conselheiro Robson se dispôs a entregá-lo ao Prefeito. Clovis 
sugeriu que fosse feito pelos Presidentes dos dois Conselhos. 2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 04 DE 08/02 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: A Ata foi lida e homologada sem ressalvas. 3) HOMOLOGAÇÃO DA 
ATA Nº 02 DE 18/01/2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: A Ata foi lida e homologada sem ressalvas. 4) 
APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 001/2022: O Superintendente apresentou detalhadamente ao 
Conselho a Resolução que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do ITUPREV, o que foi homologada 
sem apontamentos. 5) APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 002/2022: O Superintendente apresentou 
detalhadamente ao Conselho a Resolução que dispõe sobre os trabalhos desenvolvidos pela Ouvidoria, o que 
foi homologada sem apontamentos. 6) APRESENTAÇÃO DA PORTARIA 03/2022 - COMISSÃO LICITAÇÃO: 
Foi apresentado ao Conselho a Portaria expedida pela Prefeitura Municipal, a qual nomeia os servidores que 
farão parte da Comissão Permanente de Licitações, na qual os representantes do ITUPREV passam a ser: Sra. 
Cristiane Aparecida Macedo, Oficial Administrativo; Sr. José Julio Junior, Analista Administrativo, Sra. Júlia 
Girardi Baldi, Chefe de Gabinete; Sra. Katia Carolina de Souza Candido, Analista Previdenciário e Sr. Renato 
Romolo Tamarozzi, Diretor Administrativo. Ainda foi apresentada a Portaria nº 29/2022 do Ituprev que concede 
gratificação 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, analisada sem ressalvas. 7) RELATÓRIO DE 
GOVERNANÇA 2021: O Superintendente trouxe o Relatório que deve ser apresentado na Audiência Pública, 
em 25/02/2022 na Câmara de Vereadores. O documento apresenta os resultados alcançados pelo Instituto e 
as principais atividades desenvolvidas no ano de 2021. O Conselho homologou o relatório sem ressalvas. 8) 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO 2022: Diretora Financeira 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 
31/01/2022. O Patrimônio na ocasião era de cerca de R$ 615.837.229,00, incluindo os imóveis, correspondente 
a uma evolução de 2,07% em relação a dezembro de 2021. No fundo de reserva da taxa de administração, o 
saldo está em aproximadamente R$ 15.396.720,00. Em janeiro, a carteira de investimentos do ITUPREV 
apresentou uma rentabilidade de 0,13% negativa, frente a uma meta de 1,11%. Em outras janelas, a carteira 
apresenta o seguinte desempenho: em 24 meses uma rentabilidade de 10,90%, frente a uma meta de 30,53% 
e em 36 meses, uma rentabilidade de 29,98% frente a uma meta de 17,41%, o que demonstra o quanto o 
resultado foi impactado pela pandemia nesses últimos 2 anos, mas que, ainda assim, a rentabilidade positiva é 
mantida bem acima da meta atuarial no longo prazo. No que diz respeito aos percentuais de alocação, a 
concentração de recursos em um único fundo não ultrapassa 6%, 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 Diretora trouxe ainda informações sobre a quantidade de segurados ativos 
e inativos e a relação entre eles que está em 7,1 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. Apresentou informações 
sobre o parcelamento com a Prefeitura, demonstrando os valores repassados, correspondente ao acordo de nº 
0370, pago com as correções previstas e no dia do vencimento. A Prestação de Contas foi homologada, sem 
ressalvas. 9) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO:  A respeito da evolução da execução 
orçamentária, foi demonstrado pelo Superintendente que o ingresso de Receitas Correntes no ano foi de R$ 
30.861.718,00, enquanto o previsto era de R$ 7.165.484,00 e o total das Despesas Orçamentárias foi de R$ 
2.163.713,00, quando o previsto para o período era de R$ 2.356.721,00, 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 janeiro de 2022 contabilizou uma 
sobra orçamentária da ordem de R$ 28.698.005,03. A análise de execução orçamentária foi homologada sem 
ressalvas. 10) ASSUNTOS GERAIS: A) Alteração do Calendário de Reuniões: a data da reunião do dia 28 foi 
alterada para 27 de outubro, em razão do Dia do Servidor Público. 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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