
 

1 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

 

 
Avenida Antônio Gazzola, 1001 - 9º andar – Jardim Corazza – CEP 13.301-245 – Itu / SP 

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

Reunião do Conselho Fiscal  
 
ATA nº 08/2022 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 
 
No dia 25 de maio de 2022, às 14h00, 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: Luciana de Cassia Willar e Sérgio Soares. Remotamente: Clóvis de Arruda, 
Paulo Bicudo e Simone Sibele de Almeida. Presentes ainda, os convidados: Ruy Jacques Ceconello 
(Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Renato Romolo Tamarozzi (Diretor Administrativo), 
Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Caldas (Procuradora) e Julia Baldi (Chefe de Gabinete). 
ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO CONSELHO FISCAL Nº 06 DE 
25/04/22: A Ata foi lida e homologada, sem registro de ressalvas. 2) ANÁLISE DAS ATAS DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO: As Atas nº 09 de 08/04/22 e de nº 10 de 20/04/22 foram analisadas, sem ressalvas. 
3) ANÁLISE DA ATA Nº 05 de 18/04/22 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: A Ata foi analisada e aprovada 
sem ressalvas. 4) APRESENTAÇÃO DAS HOMOLOGAÇÕES DE BENEFÍCIOS: O Gestor de Benefícios 
apresentou ao Conselho os seguintes Processos: A) P.A. 0075/2022 de Pensão por Morte de José Adão 
Silveira Barbosa, para sua esposa Teresa Cr. Pereira de Carvalho Barbosa (56 anos), com proventos no 
valor de R$ 2.096,57, Benefício nº 07.00075.2022.0002, Portaria n.º 0040/2022; B) PA 0565/2021 de 
Aposentadoria por TC e Idade de Jose Manuel dos Santos Leça, com proventos no valor de R$ 6.070,86, 
Benefício n.º 01.0565.2022.0022, Portaria n.º 0028/2022; C) PA 0609/2021 de Aposentadoria por TC e 
Idade de Antônio Rizzi Junior, com proventos no valor de R$ 7.508,56, Benefício n.º 01.0609.2022.0023, 
Portaria n.º 0030/2022; D) PA 0556/2021 de Aposentadoria por TC e Idade de Antônio Carlos Barbosa, com 
proventos no valor de R$ R$ 1.833,93, Benefício n.º 01.0556.2022.0024, Portaria n.º 0031/2022; E) PA 
0699/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade de José Jeronimo dos Santos, com 
proventos no valor de R$ 3.051,85, Benefício n.º 01.0699.2022.0025, Portaria n.º 0032/2022; F) PA 
0389/2021 de Aposentadoria por Idade de Marli de Oliveira, com proventos no valor de R$ 1.340,11, 
Benefício nº. 02.0389.2022.0026, Portaria n.º 0033/2022; G) PA 0652/2021 de Aposentadoria por TC e 
Idade de Ruth Duarte Martins, com proventos no valor de R$ R$ 1.608,38, Benefício n.º 01.0652.2022.0027, 
Portaria n.º 0034/2022; H) PA 0667/2021 de Aposentadoria por TC e Idade (Magistério) de Graziella Albiero 
Hermani, com proventos no valor de R$ 3.836,33, Benefício n.º 01.0667.2022.0028, Portaria n.º 0035/2022; 
I) PA 0558/2021 de Aposentadoria por Invalidez de Haya Mara Poli Domingues, com proventos no valor de 
R$ 1.574,08, Benefício n.º 03.0558.2022.0029, Portaria n.º 0036/2022; J) PA 0645/2021 de Aposentadoria 
por TC e Idade de Marinalva Angelica Bellone, com proventos no valor de R$ 2.967,10, Benefício n.º 
01.0645.2022.0030, Portaria n.º 0037/2022; L) PA 0026/2022 de Aposentadoria por TC e Idade de Marcelo 
Murgia de Oliveira, com proventos no valor de R$ 2.735,00, Benefício n.º 01.0026.2022.0031, Portaria n.º 
0038/2022; M) PA 0621/2021 de Aposentadoria por TC e Idade (Magistério) de Katia Loize de Paula 
Machado, com proventos no valor de R$ 7.384,62, Benefício n.º 01.0621.2022.0032, Portaria n.º 0039/2022; 
N) PA 0379/2021 de Aposentadoria por TC e Idade de Maria Luiza Silva, com proventos no valor de R$ 
1.855,18, Benefício n.º 01.0379.2022.0033, Portaria n.º 0044/2022; O) PA 0027/2022 de Aposentadoria por 
TC e Idade de José Carlos Guarnieri, com proventos no valor de R$ 4.668,31, Benefício n.º 
01.0027.2022.0034, Portaria n.º 0045/2022; P) PA 0660/2021 de Aposentadoria por Idade de Lucia Ângelo 
Vecchi, com proventos no valor de R$ R$ 3.232,32, Benefício n.º 02.0660.2022.0035, Portaria n.º 
0046/2022; Q) PA 0004/20221 de Aposentadoria por TC e Idade (Magistério) de Adriane Regina Menabo 
Kioroglo, com proventos no valor de R$ 8.452,29, Benefício n.º 01.0004.2022.0036, Portaria n.º 0047/2022. 
O Gestor ainda apresentou duas reversões de aposentadoria: A) Ana Paula Lopes Bonato - Considerada 
APTA para o trabalho em junta médica realizada em 16/02/2022. Aposentadoria revogada pela portaria nº 
042/2022 e B) Adilson Marcos Marins Correa - Considerado APTO para o trabalho em junta médica 
realizada em 16/02/2022. Aposentadoria revogada pela portaria nº 041/2022. Não houve apontamentos de 
ressalvas nas concessões. 05) APRESENTAÇÃO DAS HOMOLOGAÇÕES DE CONTRATOS: O Diretor 
Administrativo apresentou ao Conselho os seguintes contratos: A) Processo de Compras nº 055/2022 - 
CONTRATO nº 02/2022 com a empresa LÓGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, 
referente à realização de Estudo Atuarial para o município de Itu, com data base em 31/12/2021, elaboração 
de Nota Técnica e DRAA com a inclusão no sistema do Ministério, com vigência de 12 meses e valor global 
de R$ 7.000,00; B) Processo de Compras nº 078/2022 - CONTRATO nº 003/2022, com a empresa ECO 
FLORA JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA referente à prestação de serviços de limpeza, incluída 
roçagem, rastelamento, coleta e retirada de resíduos em terrenos do ITUPREV; com vigência de 12 meses 
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e valor global de R$ 16.500,00; C) Processo de Compra 0665/2020 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
0018/2020, com a empresa TGP SOLUÇÕES EM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA referente à prorrogação 
de prazo de vigência para a digitalização de documentos do Ituprev; D) Processo de Compra 0258/2020 
– 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2020, com a empresa PROTELT- SEGURANÇA ELETRÔNICA 
E EQUIPAMENTOS LTDA referente ao monitoramento remoto de alarmes 24 horas na sede do Ituprev, 
para prorrogação de vigência e reajuste, passando para um valor global de R$ 1.283,76. Os Processos e 
os Contratos foram analisados sem ressalvas. 06) APRESENTAÇÃO RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES 
JURÍDICAS: A Procuradora do Instituto apresentou aos membros do Conselho o acompanhamento dos 
Processos judiciais que demonstram que 51% do total de processos existentes teve julgamento favorável 
ao ITUPREV, 20% com resultados desfavoráveis e 29% ainda em andamento. Apresentou, ainda, as 
últimas movimentações nas ações judiciais: A) Processo 1000796-23.2022.8.26.0286 de Joaquim Ferraz 
de Lara, referente ao pedido de revisão dos valores da aposentadoria para incluir triênio e sexta-parte sobre 
a carga suplementar, em razão de decisão judicial. Situação: Ação nova. Prazo de 30 dias úteis para 
apresentação de defesa do Ituprev. Dra. Larissa esclareceu que o Ituprev se defenderá alegando que não 
houve comprovação do repasse da contribuição previdenciária ao Instituto incidentes sobre os valores 
pagos ao servidor e que considerará o recálculo após essa comprovação; B) Processo Judicial nº: 
0012065-67.2019.5.15.0018 de Vera Regina Ferrari, referente ao pedido de adicional de insalubridade. 
Situação: Sentença condenou o Ituprev e a empresa Alvalimp para pagamento do adicional de 
insalubridade e despesas processuais. A Procuradora informou que o Ituprev se defenderá alegando que a 
responsabilidade é da empresa terceirizada contratada; C) Processo Judicial nº: 1010668 
04.2018.8.26.0286 de Adriano Vieira, referente ao pedido de aposentadoria por invalidez. Situação: 1ª e 
2ª instâncias condenaram o Ituprev a pagar o benefício de auxílio-doença. A Procuradora informou que a 
defesa se baseia no fato de que este benefício não faz mais parte do roll de benefícios previdenciários e 
que, portanto, seu pagamento é de responsabilidade da Prefeitura. O Relatório foi analisado e não houve 
apontamento de ressalvas. 07) PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2022: A 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 30/04/2022. O Patrimônio na ocasião era de 
cerca de R$ 632.000.000,00, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 4,8% em relação ao 
início de 2022. No fundo de reserva da taxa de administração, o saldo está em aproximadamente R$ 
15.928.000,00. Em abril, a carteira de investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade de -2,07%, 
frente a uma meta de 1,44%. No ano, a rentabilidade acumulada está em 1,04%, frente a uma meta de 
6,27%. Em outras janelas, a carteira apresenta o seguinte desempenho: em 24 meses uma rentabilidade 
de 19,8%, frente a uma meta de 35,21% e em 36 meses, uma rentabilidade de 29,56% frente a uma meta 
de 45,2%. Este resultado reflete ainda o impacto causado pela pandemia na economia, mas, no longo 
prazo, a gestão se mostra eficiente. A Diretora salientou que a estratégia adotada tem sido manter a cautela, 
destinando os novos recursos para investimentos mais conservadores neste momento, a fim de reduzir o 
risco e a volatilidade da carteira de investimentos. No que diz respeito aos percentuais de alocação, a 
concentração de recursos em um único fundo não ultrapassa 5,2%, 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 6,5 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. Por fim, apresentou informações sobre o parcelamento nº 0370, firmado em janeiro de 
2021 com a Prefeitura, demonstrando que os valores repassados foram pagos com as correções previstas 
e no dia do vencimento. A Prestação de Contas foi homologada por unanimidade. 8) ANÁLISE DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ ABRIL: A respeito da evolução da execução orçamentária, foi 
demonstrado pela Diretora Financeira que o ingresso de Receitas Correntes no ano foi de R$ 50.608.742,00 
enquanto o previsto era de R$ 28.661.938,00 e o total das Despesas Orçamentárias foi de R$ 8.388.136,00 
quando o previsto para o período era de R$ 9.426.883,00, 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$ 42.220.607,00. A análise de execução orçamentária foi homologada, sem 
ressalvas. 9) ASSUNTOS GERAIS: A) REUNIÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: A presidente Luciana 
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Willar informou a todos que esteve, juntamente com a Presidente do Conselho de Administração e 
representantes da Superintendência do Instituto, em reunião com a Secretaria de Educação para tratarem 
da importância da participação dos conselheiros em eventos, com o objetivo de capacitação contínua 
desses servidores para atuarem junto à previdência. Informou que a reunião contou com diretores, 
coordenadores e com o próprio Secretário Municipal de Educação e que foi muito importante para 
conscientizá-los da relevância de ações que promovam a qualificação e a educação previdenciária no 
município. Na ocasião foi reforçada a importância da celeridade na análise dos Processos Administrativos 
abertos pelos conselheiros para solicitar liberação para participação em eventos, e que a rapidez na 
avaliação contribui com a economia das despesas, sobretudo na aquisição de passagens aéreas. A 
presidente informou, ainda, que a Secretaria de Educação sugeriu que os conselheiros disponibilizem o 
relatório ao final da participação desses eventos, para divulgação a todos da rede da educação. A Chefe 
de Gabinete relembrou o trabalho de Educação Previdenciária executado por outras gestões de 
conselheiros, com o intuito de compartilhar os conhecimentos adquiridos nos eventos. Por fim, Luciana 
Willar agradeceu a disponibilidade do Superintendente Ruy, que ressaltou que a participação do ITUPREV 
foi no sentido de reforçar a importância da certificação, mas que a autorização e dispensa para os eventos 
externos é de autonomia das Secretarias. B) REFORMA ADMINISTRATIVA: Os conselheiros solicitaram 
esclarecimentos acerca da Reforma Administrativa que está em andamento no município e o 
Superintendente informou que o ITUPREV, até o momento, não recebeu o anteprojeto contendo as 
propostas de alterações nas carreiras. Aproveitou para atualizar a todos que, juntamente com a Diretora 
Financeira, esteve em reunião com os Secretários de Administração e de Finanças, onde se colocou à 
disposição para discutir com os responsáveis, os prováveis impactos previdenciários decorrentes da 
Reforma. C) APRESENTAÇÃO SETENÇA TCE – BALANÇO GERAL DE 2017: A Diretora Financeira 
apresentou a Sentença expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de SP, referente à aprovação das 
contas do exercício de 2017. O relatório estava pendente de avaliação, após o ITUPREV apresentar as 
justificativas às recomendações do Tribunal. Após a explanação de todos os pontos do Relatório, a diretora 
informou que o Tribunal julgou regulares as contas do exercício de 2017 do ITUPREV. D) CURSO 
CONSELHEIROS E GESTORES: O Superintendente informou que a Dólar Educacional, em parceria com 
a ABIPEM e APEPREM, está disponibilizando um curso virtual gratuito para certificação de dirigentes, 
conselheiros e gestores, e informou que, caso algum conselheiro manifeste interesse, a estrutura do Ituprev 
está à disposição. E) AUDIÊNCIA PÚBLICA: O Superintendente convidou a todos para assistirem a 
Audiência Pública no dia 27/05/22, a partir das 10h00 na Câmara Municipal de Itu, onde será realizada a 
Prestação de Contas do 1º quadrimestre de 2022 da Autarquia. 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 16:30h.  
 
 
Assinatura: 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Luciana de Cassia Willar  

Presidente 
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