
 

1 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

 

 
Avenida Antônio Gazzola, 1001 - 9º andar – Jardim Corazza – Cep 13301-245 – Itu / SP 

Site: www.ituprev.sp.gov.br   - Telefone: (11) 2715-9300 
 

Reunião do Conselho Fiscal    
 
ATA nº 07/2022 – Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal 
 
No dia 10 de maio de 2022, às 14h20, 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 membros do Conselho Fiscal: Luciana de Cassia 
Willar, presencialmente e, remotamente, os conselheiros Clóvis de Arruda, Paulo Bicudo, Sérgio Soares 
e Simone Sibele de Almeida. Ainda presentes os convidados Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), 
Kiara Farias (Diretora Financeira), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), Nelson Neto 
(Gestor de Benefícios), Larissa Caldas (Procuradora), Edivaldo Alves de Oliveira (Analista 
Previdenciário/Ouvidor) e Júlia Baldi (Chefe de Gabinete). A reunião teve início com a apresentação do 
novo Superintendente da Autarquia, o Sr, Ruy Jacques Ceconello, escolhido para dirigir o ITUPREV até 
o fim do mandato corrente. Ruy agradeceu a presença de todos e enfatizou o seu comprometimento 
com a continuidade do trabalho de excelência realizado no Ituprev até aqui. ORDEM DO DIA – 
DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE DE 2022: A reunião 
contou com a presença remota do representante da empresa LDB Consultoria Financeira, que 
apresentou os resultados financeiros do ITUPREV no 1º trimestre de 2022, além de explanar acerca da 
situação do cenário econômico atual e suas implicações na carteira de investimentos do RPPS. O 
desempenho do Instituto, apesar de ter sofrido com o impacto do problema sistêmico da COVID-19, 
fechou março com um resultado acumulado positivo de 3,17%, frente a uma meta atuarial de 4,77%. A 
consultoria considera o resultado condizente com a situação atual gerada pelos impactos da pandemia 
no mercado financeiro e apontou a diversificação dos ativos e a boa estrutura na composição da carteira 
pontos importantes, que demonstram o alinhamento da equipe gestora com o atual cenário. Salientou 
que o Instituto mantém um bom balanceamento quanto à concentração de recursos nas diversas 
categorias de investimentos e nas instituições financeiras credenciadas, apontando que os gestores 
estão atentos às regras estabelecidas e às oportunidades de ganhos que surgem em meio a cenários 
adversos, já que houve aquisição de títulos públicos e títulos privados, que são exemplos de ativos que 
tiveram abertura em suas taxas, auxiliando em uma “ancoragem de rentabilidade” próxima ou mesmo 
acima da meta atuarial, bem como, contribuíram para a redução da volatilidade global da carteira de 
investimentos do Instituto. A consultoria finalizou reforçando que o Instituto fechou o trimestre 
devidamente regular também no que diz respeito à maioria dos enquadramentos legais das aplicações, 
com exceção do desenquadramento no artigo 10º II, que ocorreu por conta da valorização dos ativos, 
mas que está dentro do prazo legal para a regularização. O conselheiro Clóvis elogiou a apresentação 
do relatório e complementou concordando que o momento não é propício para movimentações bruscas 
na carteira, pois, em sua análise, o mercado financeiro é cíclico e a conjuntura atual é passageira. Para 
analisar os investimentos de recursos previdenciários, que visa o longo prazo, a cautela é a palavra de 
ordem. O Conselho não apontou ressalvas e homologou o Relatório. 2) APRESENTAÇÃO DO 
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - 1º TRI/2022: A Controladora Interna Larissa apresentou o 
Relatório do 1º trimestre de 2022, pontuando a situação favorável nas receitas e nas despesas e no que 
diz respeito à evolução da execução orçamentária, demonstrou o superávit de R$ 39.337.851,73. 
Atestou conformidade das áreas analisadas e concluiu pela regularidade dos procedimentos no período 
analisado. O Relatório apresentado foi aprovado por unanimidade. 3) APRESENTAÇÃO DO 
RELATÓRIO DA OUVIDORIA – 1º TRI/2022: O servidor Edivaldo, Ouvidor do Instituto, apresentou as 
principais manifestações que foram registradas neste canal durante o período de janeiro a março de 
2022. A principal reclamação foi registrada por uma munícipe, referente à limpeza de um dos terrenos 
pertencentes ao Ituprev, o que foi devidamente esclarecido na ocasião, através do Processo 
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Administrativo aberto no Ituprev, o qual tem como finalidade a limpeza de terrenos de propriedade do 
Instituto. As demais manifestações foram solicitação de informações sobre Processos de aposentadoria 
em andamento. O Conselho não apontou ressalvas e aprovou o Relatório. 4) ASSUNTOS GERAIS: A) 
REAJUSTE DO VALOR DO JETON: A Diretora Financeira informou que o valor pago à título de jeton 
foi atualizado para R$ 265,42 a partir de janeiro de 2022, com base no INPC do período e que, no 
pagamento referente ao mês de abril, pago em 06/05, foi realizado uma parcela retroativa que 
complementa o valor pago em janeiro, fevereiro e março. B) APRESENTAÇÃO DA NOVA 
SECRETÁRIA: O Diretor Administrativo comunicou a todos que a nova servidora Livia Cristina Batista, 
tomou posse no cargo de Secretária no Instituto, a partir de 02/05/2022. C) REUNIÃO NA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO: As Presidentes Luciana Correa – Conselho de Administração e Luciana Willar – 
Conselho Fiscal, reforçaram a respeito da dificuldade que encontram na Secretaria de Educação para 
obter liberação para participação em eventos previdenciários, e solicitaram uma reunião entre 
representantes dos Conselhos, o Superintendente do Ituprev e o Secretário de Educação. A sugestão 
foi acatada pelo novo Superintendente, que solicitou para a Chefe de Gabinete articular com as 
servidoras uma melhor 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 15:30h.  
 
 
 
Assinatura: 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Luciana de Cassia Willar  

Presidente 
 

http://www.ituprev.sp.gov.br/

		2022-07-19T12:34:45-0300
	RENATO ROMOLO TAMAROZZI:22715675801




