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Reunião do Conselho Fiscal    
 
ATA nº 11/2022 – Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal 
 
No dia 11 de agosto de 2022, às 9h15, 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 Antônio Sérgio Soares e Clóvis Arruda. Remotamente, os 
conselheiros: Paulo Bicudo, Simone de Almeida e Luciana de Cássia Willar. Presentes ainda, os convidados: 
Ruy Jacques Ceconello (Superintendente), Kiara Farias (Diretora Financeira), Renato Tamarozzi (Diretor 
Administrativo), Nelson Neto (Gestor de Benefícios), Larissa Caldas (Procuradora), Edivaldo de Oliveira 
(Ouvidor) e Júlia Baldi (Chefe de Gabinete). ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 1) APRESENTAÇÃO DO 
RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE DE 2022: A reunião contou com a presença remota de representantes da 
Consultoria Financeira Mais Valia, os Srs. Ronaldo Borges e Fernando Alvite, com o objetivo de apresentarem 
os resultados financeiros do ITUPREV no 2º 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 efeito sistêmico da COVID-19, fechou o período com um 
resultado acumulado de -1,32%, frente a uma meta atuarial de 8,40%. A consultoria considera o resultado 
condizente com o cenário macroeconômico e apontou a diversificação dos ativos e a boa estrutura na 
composição da carteira pontos importantes, que demonstram o alinhamento da equipe gestora com as 
técnicas e planejamento da destinação dos recursos financeiros do RPPS. 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 do risco global da carteira de investimentos do Ituprev. Após as considerações acerca do cenário 
econômico global, o conselheiro Clóvis aproveitou para questionar se as perspectivas de mercado traçadas 
pela consultoria levaram em consideração as chances de conflitos envolvendo Taiwan e China, e o consultor 
discorreu sobre a origem dos problemas que envolvem essas nações e explicou que, neste momento esse 
risco não preocupa, pois tem-se mostrado mais um problema interno na China, diferente do que está 
acontecendo na Ucrânia. A Diretora Financeira e o Superintendente agradeceram a apresentação, o 
Conselho elogiou a troca da empresa de consultoria e da ferramenta de Gestão de Carteira e aprovou o 
Relatório, sem ressalvas. 2) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - 2º TRI/2022: 
A Controladora Interna Larissa apresentou o Relatório, pontuando a situação favorável nas receitas e nas 
despesas e no que diz respeito à evolução da execução orçamentária e atestou conformidade das áreas 
analisadas, concluindo pela regularidade dos procedimentos no período analisado. O Relatório apresentado 
foi aprovado por unanimidade. 3) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA OUVIDORIA – 2º TRI/2022: O 
servidor Edivaldo, Ouvidor do Instituto, apresentou o relatório da Ouvidoria de abril a junho de 2022. Neste 
período, o ouvidor recebeu somente uma manifestação, através do canal disponível no site do Ituprev, no 
qual a usuária reclama sobre o pagamento de rescisão de um servidor público falecido. O ouvidor esclareceu 
que esta demanda é de competência do ente empregador e que o Ituprev é responsável somente pelas 
orientações quanto à solicitação e orientações acerca de benefícios previdenciários. A manifestação foi 
encaminhada para o Departamento Pessoal da Prefeitura. O Relatório foi aprovado por unanimidade, com 
reconhecimento de que as poucas ocorrências registradas no canal, sinaliza o bom atendimento, bem como 
uma prestação de serviços de qualidade. 4) APRESENTAÇÃO SENTENÇA – BALANÇO GERAL DE 2020: 
A Diretora Financeira apresentou a Sentença expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de SP, referente 
às contas do exercício de 2020. O relatório, a princípio, havia apontado algumas ocorrências para as quais 
o Ituprev apresentou defesa. A decisão do TCE acatou todos os pontos apresentados pelo Instituto, não 
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detectando falhas na gestão e julgou regulares as contas do exercício em questão. 5) ASSUNTOS GERAIS: 
A) Auditoria TCE: O Superintendente e a Diretora Financeira informaram aos Conselhos que a auditoria do 
TCE para a verificação do exercício de 2021 no Ituprev está em andamento. O Tribunal encaminhou as 
solicitações de documentos quanto aos Atos de Pessoal e Benefícios Previdenciários concedidos no 
exercício, além de informações e documentos quanto à Gestão de Investimentos, tendo sido encaminhados, 
em sua totalidade, dentro do prazo estipulado pelo órgão fiscalizador. Ainda, em uma segunda etapa, o 
agente de fiscalização esteve presencialmente na sede do Instituto, onde pôde verificar in loco outros 
documentos e procedimentos. B) Prazo para Certificação: O Superintendente e a Diretora Financeira 
reforçaram ao grupo o prazo legal estipulado para que ocorra a certificação dos conselheiros, em atendimento 
às novas regras impostas pela Portaria 1.467/2022. Sobre o Curso Preparatório para a Certificação 
Profissional em Jundiaí, Ruy informou que haverá mais uma vaga e o interessado deverá se manifestar até 
12/08. C) Alteração do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal: A conselheira Simone solicitou 
a alteração da reunião do dia 30/08 para dia 25/08, às 14h, para viabilizar sua participação no curso 
preparatório para a certificação. O grupo concordou de forma unânime. Os conselhos solicitaram, ainda, 
informações a respeito de outros cursos, a fim de que possam providenciar a liberação de seus locais de 
trabalho. D) COMUNICADO ABIPEM - REITERAÇÃO: O Superintendente explanou a manifestação 
direcionada à ABIPEM, em relação à qualidade da alimentação disponibilizada durante o 55º Congresso, 
realizado em junho de 2022, em Fortaleza. O fez através de e-mail enviado em junho e reiterado em agosto, 
caso não obtenha resposta, considerou entrar em contato via telefone. Os conselheiros elogiaram a atitude 
do Superintendente. E) REFORMA ADMINISTRATIVA: O Conselho questionou a respeito da Reforma 
Administrativa, e Ruy afirmou que recebeu o anteprojeto no dia anterior e que, por isso, não seria possível 
apresentar nenhuma consideração acerca de detalhes do projeto e que prefere aguardar a consolidação do 
projeto para se manifestar. Kiara reforçou aos presentes que se trata de uma reforma administrativa 
promovida pelo Poder Executivo, e que cabe ao Ituprev somente avaliar os impactos previdenciários. 
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 11h.  
 
 
 
Assinatura: 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Luciana de Cassia Willar  

Presidente 
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