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ATA N.º 009/2015 – 9ª Sessão Ordinária
Aos 24 dias do mês de setembro de 2015, reuniram-se sob a presidência do Sr. Clovis Bueno
de Azevedo, os membros do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência Municipal de
São Paulo – IPREM, abaixo assinados, em reunião ordinária na sede do instituto sito na
Avenida Zaki Narchi, nº 536, Vl. Guilherme, a fim de deliberarem acerca da seguinte ordem
do dia: 1. Alteração na ata da reunião ordinária do Conselho Deliberativo realizada no dia 30
do mês de julho de 2015; 2. Informes do Presidente sobre a dação em pagamento; 3.
Apontamentos no Relatório Anual do Tribunal de Contas do Município de São Paulo; 4.
Grupo de Trabalho Intersecretarial do RPPS; 5. HotSite; 6. Evento do Sindicato dos
Servidores Municipais de São Paulo – SINDSEP. A Reunião se iniciou com a observação do
Conselheiro Fernando Rodrigues sobre a necessidade de suprimir o termo “em hipótese
alguma” constante do item 5º da ata da reunião ordinária do Conselho Deliberativo
realizada no dia 30 do mês de julho de 2015, uma vez que surgiram dúvidas posteriores a
reunião. A vista do comunicado, visando dar mais clareza a ata, foi deliberado pelo Conselho
que onde se lê “em hipótese alguma” deverá se ler “automaticamente”. Após a retificação, o
Presidente informou os membros sobre as dificuldades encontradas pela Prefeitura quanto à
operação prevista na Lei n° 16.121/2015 que autoriza o IPREM a receber mediante dação em
pagamento, imóveis de propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, face às
exigências da Lei nº 13.259, de 28 de dezembro de 2001, alterada pela Lei nº 15.798, de 7 de
junho de 2013. Após os informes do Presidente, o Conselheiro Fernando Rodrigues noticiou
aos membros sobre o Relatório Anual do Tribunal de Constas do Município de São Paulo,
sendo acordado que irá disponibilizar aos Conselheiros cópia do documento recebido para
debate na próxima sessão. Informou também sobre o Grupo de Trabalho – GT/RPPS
instituído pela Portaria nº 1.128, de 05 de agosto de 2015, cuja finalidade é a de avaliar o
fluxo de processos de concessão de aposentadoria nas unidades de recursos humanos.
Esclareceu que em paralelo a essa ação o IPREM está desenvolvendo também um Projeto
para o COMPREV, que não se restringe apenas aos processos sobrestados, mas sim, ao
sistema COMPREV como um todo. Na oportunidade, salientou que ambos os projetos
contaram com o apoio do trabalho de mapeamento desenvolvido pela empresa Memora e
da metodologia do BSC - Balanced Scorecard elaborado pela empresa Symnetics. Prosseguiu
com os informes, e anunciou a inauguração do HOTSITE do IPREM, local onde será
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disponibilizado informações e noticias acerca da Previdência Municipal. Por fim, o
Conselheiro Ronildo Ferreira pediu a palavra para comunicar aos membros sobre o evento
que será realizado no Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, cujo escopo é
destinado a subsidiar os servidores sobre a Previdência, momento em que detalhou a
programação do evento. Por fim, ficou decidido que a pauta da próxima reunião, se iniciará
com a análise dos apontamentos do Tribunal de Contas. Agendamento para as próximas
sessões: 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, Marcus Vinicius dos Santos Gomes,
Secretariei, digitei e assino com os membros presentes do Conselho. __________________.
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