Instituto de Previdência Municipal de São Paulo
CONSELHO DELIBERATIVO
ATA N.º 004/2015 – 4ª Sessão Ordinária
Ao trigésimo dia do mês de abril do ano de dois mil e quinze, realizou-se na sede do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM, a 4ª Sessão
Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo sob a presidência de Fernando
Rodrigues da Silva e com a presença dos Conselheiros: Ana Maria Dünkel
Bonalumi, André Luiz Galvão de França, Luiz Carlos Ghilardi, Ronildo Ferreira da
Silva, Wilson José de Araújo e Zilda Aparecida Petrucci. O Conselho informa que na
reunião anterior o Sr. André Luiz Galvão de França deixou de ser convocado. Temas
abordados na sessão: a) Análise e aprovação da Política de Investimentos (PI); b)
Apresentação dos Balancetes dos meses de agosto a novembro de 2014 e da
Proposta Orçamentária de 2015; c) Informações Gerais: Iniciados os trabalhos pelo
Conselheiro Fernando Rodrigues da Silva na seguinte ordem: a) A Política de
investimentos foi submetida análise do CD mediante ao encaminhamento pela
Superintendência da Ata n° 01/2015 do Comitê de Investimentos, que em síntese
trata da proposição da PI e informa a sua finalidade e do estabelecimento de
diretrizes e critérios para aplicação dos recursos financeiros previdenciários, em
conformidade com a legislação especifica, pretende a garantira da melhor
rentabilidade com a maior segurança, especialmente quando tratar se Regime
Previdenciário financiado no modelo de capitalização. No caso do RPPS do
Município de São Paulo, adota-se o regime financeiro de reparticipação simples (ou
regime de caixa), e em decorrência do elevado custo do serviço passado opera em
desequilíbrio financeiro e atuarial. O regime previdenciário recebe aportes do
Tesouro Municipal para financiar o déficit em cada exercício financeiro. Em síntese,
os

recursos

administrados

pelo

IPREM,

são

formados

basicamente

das

contribuições previdenciárias (servidores e patronais), vertidas ao Instituto no inicio
de cada mês, além dos recursos do COMPREV, e aqueles decorrentes da
amortização dos financiamentos imobiliários e da cobrança amigável, referentes ao
ressarcimento de eventuais pagamentos de benefícios quando recebidos de modo
indevido. Foi convidado o servidor Sr. Diego de Jesus Serrano, integrante do Comitê
de Investimentos, lotado no setor da Programação Financeira do Instituto, e
responsável pelo gerenciamento das aplicações para discorrer sobre a sua evolução
do patrimônio, a sistemática de resgates, aplicações e dos rendimentos. O servidor
fez a sua exposição com gráficos, demonstrando o fluxo de caixa e os resultados
alcançados pelo IPREM no exercício de 2014, que será referencia para o
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desempenho da PI no presente exercício, sendo que os recursos serão aplicados
em fundos de investimentos no Banco do Brasil. Em relação ao ano de 2014, os
rendimentos se mostraram regulares até o mês de maio, a partir de então houve
incremento no resultado em razão do aumento da receita da compensação
previdenciária. Submetida análise da proposição da PI aos Conselheiros, seguiram
debates e realizados os esclarecimentos foi a proposta submetida à votação e
aprovada por unanimidade dos presentes; b) Os balancetes encaminhados pela
Superintendência relativos aos meses de agosto a novembro de 2014 e a proposta
orçamentária de 2015 foram submetidas aos Conselheiros para as competentes
análises e deliberações na próxima sessão. Informações Finais: Participou como
convidado do IPREM o servidor Clóvis Azevedo; b) O Sr. Fernando informou a
possibilidade de convocação de reunião extraordinária do Conselho para tratar a
Dação em pagamento que trata a Lei n° 16.121/2015 e que foi encaminhado a SMG
Oficio n° 508/2105-S, solicitando recomposição na representação do Governo no CD
em razão de alterações ocorridas naquela Secretaria. Agendamento para as
próximas sessões: 28 de maio, 25 de junho, 30 de julho, 27 de agosto, 24 de
setembro, 29 de outubro, 19 de novembro e 10 de dezembro, todos de 2015, às 9h.
Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Sessão da qual eu, Poliane Ferreira
Moitinho Araujo, Secretária, digitei e assino com os membros presentes do
Conselho. __________________.
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