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CONSELHO DELIBERATIVO
ATA N.º 09/2014 – 9ª Sessão Ordinária
Ao trigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, realizou-se na
sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM, a 9ª
Sessão Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo sob a presidência de Fernando
Rodrigues da Silva e com a presença dos conselheiros: Ana Maria Dünkel Bonalumi,
Luiz Carlos Ghilardi, Ronildo Ferreira da Silva, Wilson José de Araújo e Zilda
Aparecida Petrucci. Foram iniciados os trabalhos pelo Sr. Fernando Rodrigues da
Silva pelos seguintes informes: Comunicação dos Conselheiros: a) Foi informado
o motivo da ausência dos Srs. Rodrigo Alves Teixeira, Presidente do Conselho e
José Carlos de Souza Filho, Conselheiro, respectivamente, por motivos profissionais
e de saúde, consideradas justificadas pelos membros do foro. Temas discutidos na
sessão: a) Informações referente a Ata nº 05/2014; b) Elogios dos conselheiros aos
trabalhos que vem sendo desenvolvidos pelos servidores do IPREM. c)
Portaria/IPREM nº 19/2014-GT/RPPS; d) Consultoria Memora; e) Auditoria. Pauta
da Sessão: a) Após os informes, foi dada a palavra ao Sr. Wilson José de Araújo
para alguns apontamentos referentes a ata nº 05/2014. Primeiro ponto discutido:
Questiona se a exclusividade do Banco do Brasil seria adequada às necessidades
do IPREM ou seria interessante pesquisar os serviços de outra instituição bancária
no intuito de economizar e ou prestar melhores serviços. Fernando esclarece que há
um contrato firmado entre o Banco do Brasil e a Prefeitura do Município de São
Paulo em vigência e que a questão foi levada a SEMPLA para tratativas; Segundo
ponto discutido: O Sr. Conselheiro reitera o pedido com relação a quantidade de
pensionistas e aposentados sem

paridade, solicita que seja encaminhada essa

informação na próxima sessão; b) Os conselheiros tecem elogios tanto ao bom
atendimento da recepção como a prestação de informações relativas à pensões dos
servidores da área de Benefícios aos auditores do Tribunal de Contas do Município
de São Paulo - TCMSP. Ao site do IPREM, o qual os membros consideram bem
explicativo, favorecendo a compreensão dos pensionistas, acerca dos benefícios. Sr.
Wilson trouxe ao Conselho, o elogio de uma aposentada com relação aos cursos
oferecidos pelo Iprem Melhor Idade – IMI e lamenta por ter um número restrito de
vagas no Instituto para os alunos que participam das atividades; c) Fernando informa
aos conselheiros a criação da Portaria/IPREM nº 19, de 05 de setembro de 2014
para tratar de proposições visando a reorganização administrativa e a reestruturação
do IPREM para propiciar a implantação do Órgão Gestor Único, do Regime Próprio
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de Previdência Municipal; d) Os membros do conselho solicitam informações sobre a
contratação da empresa de consultoria Memora. Fernando destaca alguns
parâmetros da atuação da empresa no IPREM como: mapeamento, redesenho,
implantação e gerenciamento dos processos para reorganização do Instituto. Na
próxima sessão trará ao conselho, maiores detalhes do trabalho desenvolvido pela
empresa; e) A pedido do Conselho, o Sr Superintendente elucida sobre a situação
da auditoria que ainda não foi realizada devido ao número reduzido de servidores na
Divisão de Assuntos Internos. Agendamento para as próximas sessões: 24 de
outubro de 2014, 28 de novembro de 2014 e 12 de dezembro de 2014, às 9h. Nada
mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Sessão da qual eu, Leandro Corrêa
Barbosa, Secretário, digitei e assino com os membros presentes do Conselho.
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