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Reunião do Conselho Fiscal  

 
ATA nº 09/2022 – Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 

 
No dia 29 de junho de 2022, às 14h10, 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 Antônio Sérgio Soares. Remotamente: Clóvis Arruda, Paulo Nunes 
Bicudo e Simone Sibele de Almeida. Presentes ainda, os convidados: Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), 
Kiara Farias (Diretora Financeira), Renato Tamarozzi (Diretor Administrativo), Edivaldo de oliveira (Gestor de 
Benefícios em exercício), Larissa Caldas (Procuradora) e Valéria Catani (Assessora). ORDEM DO DIA – 
DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS DO CONSELHO FISCAL: As Atas de nº 7 de 10/05/2022 
e nº 08 de 25/05/202202 foram lidas e homologadas, sem ressalvas. 2) ANÁLISE DAS ATAS DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO: As Atas nº 11 de 10/05/2022 e nº 12 de 26/05/2022 foram analisadas, sem ressalvas. 3) 
ANÁLISE DA ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: A Ata de nº 06 de 16/05/2022 oi analisada e aprovada 
sem ressalvas. 4) APRESENTAÇÃO DAS HOMOLOGAÇÕES DE BENEFÍCIOS: O Gestor de Benefícios em 
exercício apresentou ao Conselho os seguintes Processos: A) P.A. 0560/2021 de Aposentadoria por Invalidez 
de Wilma Souza Veloso, com proventos no valor de R$ 1.212,00, Benefício: 03.560.2022.037, Portaria nº 
0049/2022; B) PA 0125/2022 de Aposentadoria por Invalidez de José Antônio de Almeida, com proventos no 
valor de R$ 4.449,10, Benefício n.º 03.0125.2022.0038, Portaria n.º 0050/2022; C) PA 0311/2021 de 
Aposentadoria por Idade de Eliana Aparecida de Paula Leite, com proventos no valor de R$ 1.212,00, Benefício 
n.º 02.0311.2022.0039, Portaria n.º 0051/2022; D) PA 0045/2018 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição 
e Idade de Wanderlei Estefani da Silva, com proventos no valor de R$ R$ 6.869,31, Benefício n.º 
01.0045.2022.0040, Portaria n.º 0052/2022; E) PA 0616/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e 
Idade de Joelma Navarro Massela, com proventos no valor de R$ 6.222,45, Benefício n.º 
02.0616.2022.0041,Portaria n.º 00053/2022; F) PA 0653/2021 de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e 
Idade de Mauro Cicero de Souza, com proventos no valor de R$ 3.721,13, Benefício nº. 01.0653.2022.0042, 
Portaria n.º 0054/2022; G) PA 0071/2022 de Aposentadoria por Idade de Ana Marina de Oliveira Rocha, com 
proventos no valor de R$ 1.212,00, Benefício n.º 02.0071.2022.0043, Portaria n.º 0055/2022; H) PA 0621/2021 
de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) de Katia Loize de Paula Machado, com 
proventos no valor de R$ 8.040,64, Benefício n.º 01.0621.2022.0032, Apostila Retificatória n.º 03/2022 de 
20/04/2022. Os processos foram analisados, sem registro de ressalvas. 05) APRESENTAÇÃO DAS 
HOMOLOGAÇÕES DE CONTRATOS: O Diretor Administrativo apresentou ao Conselho os seguintes contratos: 
A) Processo de Compras nº 0001/2019 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 001/2019 com o BANCO 
DO BRASIL S.A, referente à prorrogação de prazo de contrato com alteração de valor para prestação de serviços 
bancários – serviços para pagamentos, com vigência de 12 meses e valor global de R$ 3,36 por registro; B) 
Processo de Compras nº 0169/2020 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 007/2020, com o BANCO DO 
BRASIL S.A prorrogação de prazo de contrato com alteração de valor para prestação de serviços bancários – 
serviço de cobrança bancária, com vigência de 12 meses e valor global de R$ 2,75 por registro; C) Processo de 
Compra 0200/2021 -  ADITIVO AO CONTRATO 005/2021, com a empresa RICARDO TIRA referente à 
prorrogação de prazo de contrato com empresa especializada para renovação de licença de software Secullum 
(registro de ponto eletrônico dos servidores) com suporte técnico, com vigência de 12 meses e valor global de 
R$ 960,00. Os Processos e os Contratos foram analisados, sem ressalvas. 06) ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS: 
A Procuradora do Instituto apresentou aos membros do Conselho o acompanhamento dos Processos judiciais 
que demonstram que 52% do total de processos existentes teve julgamento favorável ao ITUPREV, 19% com 
resultados desfavoráveis e 29% ainda em andamento. Apresentou, ainda, as últimas movimentações nas ações 
judiciais: A) PROCESSO JUDICIAL nº: 1002366- 44 de Luiz Carlos Martins Diniz, referente ao pedido de 
Aposentadoria Especial para pessoa com deficiência. Situação: Ação nova. Prazo de 30 dias úteis para 
apresentação de defesa do ITUPREV; B) PROCESSO JUDICIAL nº: 1008474-26 de Rosana Madeira, referente 
ao pedido de Aposentadoria por tempo de contribuição ou idade, ou, subsidiariamente, emissão da CTC para o 
INSS, além de pedido de danos morais e materiais. Situação: Sentença julgou parcialmente procedente, a fim 
de condenar o ITUPREV e a Prefeitura ao pagamento de indenização equivalente ao abono de permanência, a 
partir de 12/11/2019 até a data em que se efetivar a averbação do tempo de serviço público prestado pela 
requerente e sua vinculação ao INSS; C) PROCESSO JUDICIAL nº: 1001854-32 de Selma Aparecida Simões, 
que pleiteia a reversão de sua aposentadoria por invalidez, pois gostaria de retornar ao trabalho. Situação: 
Ituprev protocolou defesa com base no laudo da Junta Médica do Instituto, que concluiu que não houve 
recuperação total ou parcial da autora, não havendo motivo para reversão. Porém, o laudo médico pericial 
concluiu que a autora não está incapacitada para o trabalho. Processo em andamento, sem julgamento. O 
Conselho, após análise, não apontou ressalvas. 07) PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2022: A Diretora 
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Financeira apresentou ao Conselho o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, 
Demonstrativo 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 31/05/2022. O Patrimônio na ocasião era de cerca de R$ 
636.139.366,83, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 5,5% em relação ao início de 2022. 
No fundo de reserva da taxa de administração, o saldo fechou em R$ 16.160.465,83. Em maio, a carteira de 
investimentos do ITUPREV apresentou uma rentabilidade de +0,21%, frente a uma meta de 0,91%. No ano, a 
rentabilidade acumulada está em 1,25%, frente a uma meta de 7,24%. Em outras janelas, a carteira apresenta o 
seguinte desempenho: em 24 meses uma rentabilidade de 16,84%, frente a uma meta de 36,17% e em 36 meses, 
uma rentabilidade de 27,42% frente a uma meta de 45,65%. 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. Os conselheiros Clóvis e Luciana elogiaram as ações adotadas internamente no Instituto, 
com o objetivo de trazer economia e parabenizou a gestão. Ainda com a palavra, o conselheiro Clóvis sugeriu 
que parte dos recursos disponíveis para alocação, cerca de 20 a 30%, fosse direcionado para ativos de renda 
variável, pois em sua visão está em um bom momento para aumentar exposição na bolsa. A Diretora Financeira 
acatou a sugestão e levará para discussões futuras do Comitê de Investimentos. A Prestação de Contas foi 
homologada por unanimidade. 08) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MAIO: A respeito da 
evolução da execução orçamentária, foi demonstrado pela Diretora Financeira que o ingresso de Receitas 
Correntes no ano foi de R$ 56.378.954,00, enquanto o previsto era de R$ 35.827.422,00 e o total das Despesas 
Orçamentárias foi de R$ 10.880.653,00 quando o previsto para o período era de R$ 11.783.603,00, 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$ 45.498.301,16. A análise de execução orçamentária foi 
homologada, sem ressalvas. 09) ASSUNTOS GERAIS: A) Audiência Pública do 1º quadrimestre: O 
Superintendente informou a todos que o material apresentado na Audiência Pública na Câmara de Vereadores 
de Itu, em 30/05/2022 está disponível no site do ITUPREV e pode ser consultado por todos. Durante a 
apresentação, os gestores discorreram sobre os mais importantes pontos da apresentação, como a execução 
orçamentária no período e os principais acontecimentos na gestão da autarquia nos primeiros 04 meses do ano, 
destacando que o ITUPREV alcançou a marca de 500 aposentadorias concedidas. O Superintendente avaliou 
positivamente a Audiência e a receptividade de todos os vereadores. B) Encontro Jurídico e Financeiro 
APEPREM: O Superintendente informou a todos sobre o XV Encontro Jurídico e Financeiro, que acontecerá em 
agosto, na cidade de São Paulo e quem tiver interesse em participar, nos comunicar em breve. 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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