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Reunião do Conselho de Administração  
 
 
ATA nº 08/2022 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração 
No dia 25 de março de 2022, às 9h20, 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. Participaram presencialmente os conselheiros: Luciana de Araújo Horácio Correa, Silvia 
Aparecida Carlini, Robson Roberto da Silva e Zélia Maria Oliveira Pereira. Remotamente, os conselheiros: 
Caroline Theodora Stuque, Daniel Luiz Paiva e Sérgio Stefan Dimov Xavier. Presentes ainda, os 
convidados: Kiara Farias (Superintendente Interina), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo e 
Financeiro), Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Caldas (Procuradora) e Valéria Catani 
(Assessora). ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 07 de 07/03/2022 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e ATA Nº 03 de 21/02/2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: 
As referidas Atas foram lidas e homologadas, sem ressalvas. 2) PRESTAÇÃO DE CONTAS 
FEVEREIRO/2022: 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 homologada, sem ressalvas. 3) ANÁLISE 
DA EXECUÇÃO 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 homologada, sem ressalvas. 4) HOMOLOGAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE 
CONTRATO: Foi submetido à análise do colegiado, a concessão de gratificação de função para o 
servidor efetivo Renan Ribeiro da Silva, por exercer atribuições de gestão do contrato com a empresa 
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PROTEC, em substituição ao servidor José Júlio, que desempenhava a função. A concessão foi aprovada 
pelos conselheiros. A Presidente do Conselho Luciana Corrêa, solicitou informações sobre a convocação 
de servidor para ocupar o cargo de Técnico em TI e o Diretor Renato esclareceu que o ITUPREV vem 
tentando há meses entrar em contato com o candidato aprovado no concurso público, porém sem 
sucesso. A conselheira Silvia ficou de auxiliar na investigação do endereço, através da pesquisa do CPF. 
ASSUNTOS GERAIS: A) 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. B) MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA AS REDES 
SOCIAIS: Foram apresentadas as novas artes que serão veiculadas nas redes sociais e no site do 
ITUPREV sobre o Relatório de Governança 2021 e o Portal dos Segurados, com o objetivo de divulgar os 
resultados alcançados pelo Instituto e as principais atividades desenvolvidas no ano de 2021, bem como o 
passo-a-passo para acessar o Portal do Segurado que disponibiliza serviços como: emissão de holerites, 
atualização cadastral e Informe de Rendimentos. Foi reforçada a importância de os Conselheiros 
auxiliarem na divulgação do material, através dos grupos de WhatsApp. C) 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. D) OFÍCIO - LISTA TRÍPLICE: A Presidente do Conselho Luciana Corrêa trouxe para discussão 
a situação em que se encontra o processo de indicação dos candidatos à Superintendente do ITUPREV 
ao Prefeito Municipal. Solicitou ao conselheiro Robson que atualize a todos sobre as tratativas com o 
Prefeito, já que ficou de marcar audiência com o Gabinete. Robson informou que o Prefeito pediu para 
aguardar e que em ocasião futura, ele receberá os representantes do Conselho. Porém, Luciana ressaltou 
a importância de protocolar o referido Ofício, a fim de cumprir com a atribuição deste Conselho, que é de 
escolher os nomes de profissionais de nível superior para compor a lista tríplice de candidatos ao cargo 
de Superintendente, apresentando-a ao Prefeito Municipal (Art. 158, Inciso XXVI – LM 1.810/2016). O 
Conselho decidiu por unanimidade que o Ofício será protocolado no Gabinete do Prefeito, nesta data. 
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.  
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