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zada a 4ª Reunião Extraordinária Comitê de Investimentos - 
IPREM. 6) O Sr. Adolfo Cascudo Rodrigues iniciou a reunião 
relatando suas dúvidas quanto as definições das responsabili-
dades do Comitê de Investimentos - CI na tomada de decisão. 
Item 5.3 da minuta da Política de Investimentos - PI 2023. 
Exemplificou uma de suas dúvidas com a responsabilidade de 
aprovar a PI, uma vez que o CI tem caráter consultivo. O Sr. 
Henrique de Castilho Pinto pediu a palavra e comentou que 
no seu entendimento, quem deverá encaminhar a PI para o 
Conselho Deliberativo é a Superintendência do IPREM, sendo 
esse colegiado o responsável pela tomada de decisão. O Sr. 
Adolfo Cascudo Rodrigues retomou a fala e sugeriu alteração 
no texto do segundo parágrafo do item 5.3 da PI, informando 
que o CI faz parte do processo decisório da PI, mas não é 
responsável pela tomada de decisão. Solicitou que o Secretá-
rio do CI apresentasse as competências do Comitê definidas 
pela Portaria IPREM nº 39/2022. Comentou que no seu enten-
dimento, o inciso I do art. 4º dessa Portaria apresenta uma 
não conformidade, uma vez que CI possui caráter consultivo. 
O Sr. Max da Silva Bandeira pediu a palavra e sugeriu que o 
processo fosse pensando em termo de fluxo. Quem são os 
agentes envolvidos na elaboração, propositura, análise com 
parecer prévio e decisão. Do mesmo modo, quanto aos relató-
rios periódicos analisados mensalmente pelo CI, qual o fluxo 
desses relatórios. O Sr. Henrique de Castilho Pinto pediu para 
que o secretário do CI encerrasse o compartilhamento de tela 
momentaneamente e em seguida redigiu proposta de altera-
ção do texto do item 5.3 da PI 2023. O Sr. Bruno Leme Ferrei-
ra da Silva reiniciou o compartilhamento de tela com a apre-
sentação da minuta da PI e realizou a leitura do item 6 ao 
item 7.1, em conjunto com os membros do CI. 7) O Sr. Henri-
que de Castilho Pinto informou que, quanto ao tipo de inves-
tidor, a Resolução CVM nº 539/2013, art. 9-C passou a com-
petência de definição dos critérios para enquadramento em 
determinado tipo de investidor para outro Órgão. No caso, 
trata-se da Secretaria de Previdência do Ministério do Traba-
lho e Previdência - Governo Federal. O Sr. Adolfo Cascudo 
Rodrigues pediu a palavra e prosseguiu para o item 6.2 da PI, 
que trata do objetivo da gestão de alocação. Fez sugestão de 
alteração do primeiro parágrafo e enviou ao secretário do CI 
via chat da reunião. O Sr. Henrique de Castilho Pinto retomou 
a palavra e propôs alteração no primeiro parágrafo do item 
6.3, que se refere aos veículos de investimentos. De forma 
que ficassem mais claros os credenciamentos a serem realiza-
dos pelo Órgão Gestor. O Sr. Max da Silva Bandeira pediu a 
palavra para sugerir que fosse aberta consulta ao jurídico da 
Prefeitura questionando se o contrato de exclusividade firma-
do entre a Prefeitura de São Paulo e Banco do Brasil se esten-
de à gestão dos recursos do RPPS. Comentou que essa con-
sulta também cumpre o objetivo de proteger os membros do 
Comitê de eventuais questionamentos da falta de observação 
de outras instituições financeiras. Novamente com a palavra, 
o Sr. Henrique de Castilho Pinto sugeriu que fosse excluído do 
texto o item 6.4, que trazia informações de limites máximos 
estabelecidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e o quadro 
1 do item 7.1. Comentou que no seu entendimento o quadro 
2 do item 7.1 já apresenta essas informações de forma mais 
detalhada. Em continuidade a sessão, o Sr. Max da Silva Ban-
deira sugeriu que os riscos abordados no item 6.6 fossem co-
mentados de forma específica sobre a exposição da carteira 
do IPREM. A Stephannie Priscilla Oliveira de Moraes pediu a 
palavra e complementou que a legislação exige controles e 
monitoramento para cada tipo de risco que a carteira do 
IPREM está exposta. O Sr. Adolfo Cascudo Rodrigues também 
complementou com sugestões para controles e monitoramen-
to dos riscos. 8) Em assuntos gerais, O Sr. Bruno Leme Ferrei-
ra da Silva informou que a Resolução CVM nº 539/2013 foi 
revogada pela Resolução CVM nº 30/2021 e agora o enqua-
dramento do tipo de investidor está no art. 13. O Sr. Henrique 
de Castilho Pinto comentou sobre o erro de distribuição dos 
percentuais máximos e mínimos do quadro 2 da PI. O Sr. Max 
da Silva Bandeira sugeriu que fosse retirado o quadro 3 da PI. 
Ao ultrapassar o período previsto de duas horas para essa 
reunião, os membros do Comitê concordaram em suspender a 
sessão e se reunir extraordinariamente no dia 07/11 às 14h. 
9) Aos 07 dias do mês de novembro de 2022, às 14 horas, por 
videoconferência, via rede mundial de computadores - inter-
net, foi realizada a 5ª Reunião Extraordinária Comitê de In-
vestimentos - IPREM. 10) O Sr. Bruno Leme Ferreira da Silva 
iniciou a reunião com a apresentação da minuta da Política 
de Investimentos - PI 2023 e realizou a leitura a partir do 
item 7.1, sendo esse item o último a ser tratado na 4ª reu-
nião extraordinária deste Comitê. Nesse momento o Sr. Henri-
que de Castilho Pinto relembrou sua ponderação quanto à 
distribuição dos valores percentuais no quadro 2 da PI. Pros-
seguiu com suas recomendações e sugeriu alteração do texto 
do item 7.2 da PI. Em seguida, o Sr. Adolfo Cascudo Rodri-
gues, pediu a palavra para sugerir alteração do texto no item 
7.3 e encaminhou o texto via chat da reunião. O Sr. Henrique 
de Castilho Pinto sugeriu que o texto recomendado fosse uti-
lizado no encaminhamento do processo SEI. Finalizou a análi-
se da minuta da PI com a sugestão de que fosse retirado o 
item 7.4 que trata da rentabilidade histórica média por seg-
mento. O Sr. Adolfo Cascudo Rodrigues pediu a palavra para 
comentar sobre a consulta enviada para a Secretaria de Pre-
vidência sobre o enquadramento do tipo de gestão. Observou 
que houve resposta para o questionamento, o que permitiu a 
compreensão de que o IPREM se enquadra como gestão pró-
pria. Entretanto, considerou que sua sugestão de consulta 
complementa o primeiro questionamento devido à adição de 
hipóteses possíveis de acordo com o ofertado pelo mercado. 
O Sr. Bruno Leme Ferreira da Silva informou que realizará 
uma nova consulta a Secretaria de Previdência de acordo 
com texto sugerido. Prosseguiu com a apresentação da ver-
são 2 da minuta da PI 2023 destacando as alterações no tex-
to provocadas pelos comentários realizados pelos membros 
na 3ª e na 4ª reunião extraordinária do Comitê de Investi-
mentos. 11) O Sr. Henrique de Castilho Pinto sugeriu altera-
ção no texto do penúltimo parágrafo do item 3, quando se 
trata do mercado de trabalho no Brasil. O Sr. Otávio Carneiro 
de Souza Nascimento pediu a palavra para sugerir a inclusão 
das projeções do mercado doméstico divulgadas pelo relató-
rios FOCUS. O Sr. Adolfo Cascudo Rodrigues sugeriu que seja 
adicionada no item 6.5, após o gráfico 1, a analise compara-
tiva da relação dívida pública em percentual do PIB, com paí-
ses classificados como emergentes. O Sr. Henrique de Castilho 
Pinto sugeriu que o quadro 2 da minuta da Política de Inves-
timentos seja alterado para estratégia alvo de 100% em fun-
dos de investimentos com liquidez imediata para resgate (D 
+ 00). Pontuou que para análise de risco de mercado, o 
IPREM deveria ter acesso ao cálculo do Value-at-Risk (VaR) 
realizado pelo fundo de investimentos. O Sr. Adolfo Cascudo 
Rodrigues pediu a palavra e informou que realizou pesquisa 
para avaliar as melhores práticas do mercado para controle 
de riscos na indústria de fundos previdenciários. Para os títu-
los de renda fixa, encontrou ampla utilização de dois indica-
dores de risco: a volatilidade e a duration do fundo. 12) Em 
assuntos gerais, o Sr. Bruno Leme Ferreira da Silva informou 
que abriu novo chamado para a área de tecnologia da infor-
mação do IPREM, solicitando a inclusão da Unidade SEI Co-
mitê de Investimentos para todos os membros. Assim, o docu-
mento citado nesta ata será disponibilizado no processo nº 
6310.2022/0001003-5. Nada mais havendo a ser tratado, en-
cerrou-se a Sessão da qual eu, Bruno Leme Ferreira da Silva, 
secretário, digitei e assino com os membros presentes do Co-
mitê.

PROCESSO: 6310.2022/0002015-4
INTERESSADO: MARIA APARECIDA PIRES 
PROCURADOR: RODRIGO OLIVER CARVALHO
Comunicado IPREM/CGB 075084346
Para dar andamento ao pedido formulado no processo nº 

6310.2022/0002015-4, com providências que lhe compete, 
FICA CONVOCADO o(a) Sr(a). MARIA APARECIDA PIRES , 
nos termos do artigo 56, inciso II, do Decreto nº 51.714/2010, 
a apresentar os documentos faltantes a esse Instituto - 
IPREM, encaminhando para o e-mail: laizaofranca@PREFEI-
TURA.SP.GOV.BR, para o que lhe está assinalado o prazo de 
05 (cinco) dias.

PROCESSO: 6310.2022.000.5423-7
ASSUNTO         : Revisão de Pensão 
INTERESSADA : ANA MARIA DO AMARAL
  
1 - A Divisão de Revisão de Beneficios em conjunto 

com a Coordenadoria de Beneficios, a vista dos documentos 
anexados acata o presente como revisão do ato concessivo 
6310.2021.000.0866-7,despacho 054468044, mas no méri-
to, NEGA-LHE provimento, mantendo-se a decisão recorrida 
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, em razão de ine-
xistência de novos elementos que possam alterar a decisão 
inicial. Por se tratar de processo de revisão, encerram-se as 
instâncias administrativas.

2 - Publique-se. 
Processos da unidade IPREM/COMITEDEINVESTI-

MENTOS 
ATA N.º 03/2022_Reunião Extraordinária Comitê de 

Investimentos - IPREM:
1. Data, Hora e Local 
Realizada aos 26 dias do mês de outubro de 2022, às 10 

horas, por videoconferência, via rede mundial de computado-
res - internet.

2. Participantes
Membros natos: Marcelo Akyama Florêncio, Henrique de 

Castilho Pinto, Adolfo Cascudo Rodrigues, Otávio Carneiro de 
Souza Nascimento, Max da Silva Bandeira, Marcelo Alves dos 
Santos e Stephannie Priscilla Oliveira de Moraes.

Convidado: Wagner de Almeida Gimenez.
3. Mesa
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo Akyama 

Florêncio e secretariados pelo Sr. Bruno Leme Ferreira da 
Silva.

4. Ordem do dia:
Política de Investimentos 2023.
5. Síntese das discussões:
1) O Sr. Wagner de Almeida Gimenez iniciou a reunião 

com a apresentação do plano de ação, elaborado pela Asses-
soria de Investimentos, para contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviço de consultoria e assessoria em 
valores mobiliários dos recursos do RPPS, com gerenciamento 
de risco, mediante cessão de licença de uso de software web 
da contratada para acompanhamento diário de carteira de 
investimentos e, desenvolvimento de Estudo de Solvabilidade 
(ALM) que deverá observar a compatibilidade dos ativos in-
vestidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e 
futuras do RPPS. Informou que de acordo com o planejamen-
to estabelecido no plano de ação, estima-se que essa contra-
tação acontecerá após abril de 2023. 2) O Sr. Bruno Leme 
Ferreira da Silva apresentou a alínea &ldquo;a&rdquo; do in-
ciso IV do art. 241 da Portaria 1.467/2022, que estabelece o 
dia 31 de dezembro, de cada exercício, como prazo final de 
envio do Demonstrativo da política de Investimentos - DPIN 
para a Secretaria de Previdência - SPREV do Ministério do 
Trabalho e Previdência - MTP. Informou que a minuta apre-
sentada estava com comentários do Sr. Henrique de Castilho 
Pinto, feitos antes desta reunião. Após fazer as ressalvas da 
data de entrega do DPIN e dos comentários já realizados no 
documento, realizou a leitura da minuta da Política da Políti-
ca de Investimentos do IPREM para 2023, até o item 5.3, em 
conjunto com os membros do Comitê. Comentou sobre a su-
gestão de definição do índice CDI como parâmetro de renta-
bilidade para o exercício de 2023. Apresentou a justificativa 
com base no fluxo previdenciário do relatório de avaliação 
atuarial 2022, que não se projeta rentabilidade dos recursos 
gerados pelo fechamento de caixa positivo, após o repasse 
do Tesouro Municipal para cobertura de déficit financeiro. 
Além de destacar a previsão de déficit financeiro para o exer-
cício de 2023, apresentado nesse mesmo relatório de avalia-
ção atuarial. A Sra. Stephannie Priscilla Oliveira de Moraes 
questionou se a meta de rentabilidade seria o CDI acumulado 
em 2023, sendo a expectativa é que o CDI do período seja 
aderente à hipótese da taxa de juros de longo prazo calcula-
do anualmente pelo atuário. O Sr. Henrique de Castilho Pinto 
pediu a palavra e relatou seu entendimento sobre o tema. 
Comentou que em períodos de déficit financeiro, no fluxo 
previdenciário do cálculo atuarial, não há expectativa de ren-
tabilidade de acordo com a hipótese da taxa de juros atuarial 
de longo prazo, uma vez que o estudo estima que não haja 
recursos a serem aplicados nesses períodos. Ponderou sobre o 
risco de questionamentos quanto à definição do CDI como 
índice de referência da meta de rentabilidade para 2023. Mas 
que o RPPS passa por uma situação que não é ordinária e 
que o objetivo da alocação é evitar risco de oscilação de 
mercado para esses recursos que são de curto prazo. O Sr. 
Adolfo Cascudo Rodrigues sugeriu incluir uma consideração 
na redação do item 2.3 da Política de Investimentos para 
2023, que trata da meta de rentabilidade, com a justificativa 
da escolha do CDI como referência da meta de rentabilidade. 
3) O Sr. Henrique de Castilho Pinto propôs que fosse incluída 
redação, sobre o cenário econômico, no item 3 da Política de 
Investimentos, com os motivos que levaram a deflação obser-
vada nos últimos 3 meses (jul, ago e set) medida pelo índice 
IPCA. Sugeriu também que fosse incluída redação com a ex-
pectativa para 2023. O Sr. Adolfo Cascudo Rodrigues pediu a 
palavra para indicar a ata do Comitê de Política Monetária 
(COPOM) nº 248, como fonte de informação na discussão so-
bre a taxa de juros e inflação. Novamente com a palavra, o Sr. 
Henrique de Castilho Pinto avaliou positivamente a referência 
indicada pelo Sr. Adolfo Cascudo Rodrigues e ponderou sobre 
a conclusão do item 3 da Política de Investimentos, que será 
após a realização das reuniões agendas do IPREM com Insti-
tuições Financeiras e que será discutido o tema cenários eco-
nômicos para 2023. Sobre o modelo de Gestão, o Sr. Henrique 
de Castilho Pinto sugeriu que fosse encaminhada consulta 
para quem elaborou a norma, com o objetivo de que seja es-
clarecido qual o enquadramento do IPREM dentre os tipos de 
gestão possíveis de acordo com o art. 95 da Portaria MTP 
1.467/2022. A Sra. Stephannie Priscilla Oliveira de Moraes 
pediu a palavra e se comprometeu a encaminhar a consulta 
para a Secretaria de Previdência via Gescon. O Sr. Henrique 
de Castilho Pinto ponderou sobre as responsabilidades dos 
órgãos colegiados do RPPS, que devem estar claros e objeti-
vos na Política de Investimentos. O Sr. Adolfo Cascudo Rodri-
gues pediu a palavra e sugeriu alterar o verbo aprovar para 
recepcionar a Política de Investimentos e manifestar-se, no 
item 5.3 da Política de Investimentos, quando trata das res-
ponsabilidades do Comitê de Investimentos. 4) Em assuntos 
gerais, a Sra. Stephannie Priscilla Oliveira ponderou sobre 
eventuais contratações de consultorias de investimentos. 
Caso haja previsão de contratação, os critérios devem ser es-
tabelecidos na Política de Investimentos. Ao ultrapassar o pe-
ríodo previsto de duas horas para essa reunião, os membros 
do Comitê concordaram em suspender a sessão e se reunir 
extraordinariamente no dia 01/11 às 10h, para continuar a 
análise da Política de Investimentos 2023. 5) No primeiro dia 
do mês de novembro de 2022, às 10 horas, por videoconfe-
rência, via rede mundial de computadores - internet, foi reali-

1 - À vista das informações, documentos apresentados 
e laudo médico pericial nº 074819236 , DEFIRO o pedido 
constante no documento SEI nº 061029863, com base nos 
Decretos Municipais nº 46.861/2005 e nº 52.397/2011, 
e nos artigos 2º, inciso I e 12º, inciso III da Lei Munici-
pal n° 15.080/2009, Lei Municipal nº 17.020/2018 e Lei 
nº 8.213/1991 com posteriores alterações, a partir de 
15/03/2022.

PROCESSO: 6310.2022/0003784-7 
ASSUNTO: Concessão de pensão por morte: Inclusão
INTERESSADO: DANILO PAGOTTO ROCHA GAMA
PROCURADOR: RAFAEL CARNEIRO DINIZ - OAB/

SP - 347.763
1 - À vista das informações, documentos apresentados e 

laudo médico pericial nº 074823443, DEFIRO o pedido cons-
tante no documento SEI nº 069289012, com base nos Decre-
tos Municipais nº 46.861/2005 e 52.397/2011, e nos artigos 
2º, inciso I e 12, inciso III da Lei Municipal n° 15.080/2009, 
e na Lei Municipal nº 17.020/2018, regulamentadas pelo 
Decreto 58.708/2019, em seu artigo 1º, inciso II, §1º, a partir 
de 30/06/2022. 

PROCESSO: 6310.2022/0004014-7
ASSUNTO: Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A) s : LEONOR MARIA DA SILVA 
RENATA SILVA CARNEIRO 
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 070656359 
referente a RENATA SILVA CARNEIRO, com base no Decreto 
Municipal n° 61.150/2022 em seu art. 5°, inciso I, alínea 
&ldquo;d&rdquo; e no artigo 2º, inciso I da Lei Municipal n° 
15.080/2009, pagando-se a pensão nos termos do art. 27, 
inciso I da ELOM 41/2021.

2 - À vista das informações e documentos apresen-
tados, INDEFIRO o pedido constante do documento SEI 
n° 070656291 referente a LEONOR MARIA DA SILVA, 
por não preencher as condições previstas Lei Munici-
pal nº 15.080/2009, do artigo 2°, inciso I, § 3° e § 5º e 
art. 3º, Orientação de Serviço 01/12-IPREM/SUP e Lei nº 
17.020/2018, art. 28º . Ou seja, por não haver ficado suficien-
temente comprovada a união estável alegada.

PROCESSO : 6310.2022/0004052-0
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): JOSEPHA RAMOS DOS SANTOS 
1 - À vista das informações e documentos apresen-

tados, DEFIRO  o  pedido constante no documento 
SEI nº 070410996, com base no Decreto Municipal nº 
61.150/2022 em seu artigo 5º, inciso II, pagando-se a pen-
são nos termos do Artigo 27º, Inciso I da ELOM 41/2021 e 
no artigo 2º, inciso I da Lei Municipal n° 15.080/2009, em 
consonância com a Portaria nº 424/2020 do M.E., observan-
do o prazo de manutenção previsto no inciso VI.

PROCESSO: 6310.2022/0003999-8
ASSUNTO: Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A) s: ANDERSON DANTAS MONTEIRO 
NATÁLIA OLIVEIRA MONTEIRO 
1 - À vista das informações e documentos apresen-

tados, DEFIRO os pedidos constantes nos documentos 
SEI nº 069496959, com base no Decreto Municipal e nº 
61.150/2022 em seu Art. 5°, inciso I, alínea &rdquo;a&rdquo; 
e inciso II, pagando-se a pensão nos termos do Art. 27 inciso 
II, §1 da ELOM 41/2022 e no artigo 2º, inciso I da Lei Mu-
nicipal n° 15.080/2009, em consonância com a Portaria nº 
424/2020 do M.E., observando o prazo de manutenção 
previsto no inciso VI, referente ao Sr. ANDERSON DAN-
TAS MONTEIRO.

PROCESSO : 6310.2022/0004606-4
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): MARLENE SODRE PEREIRA 
1 - À vista das informações e documentos apresen-

tados, DEFIRO  o  pedido constante no documento 
SEI nº 071374563, com base no Decreto Municipal nº 
61.150/2022 em seu artigo 5º, inciso II, pagando-se a pen-
são nos termos do Artigo 27º, Inciso II da ELOM 41/2021 e 
no artigo 2º, inciso I da Lei Municipal n° 15.080/2009, em 
consonância com a Portaria nº 424/2020 do M.E., observan-
do o prazo de manutenção previsto no inciso VI.

6310.2022/0005952-2 - Concessão de pensão por 
morte: Solicitação de Vistas e Cópias

Despacho deferido
Interessados: IRIS DEL AQUILLA CHIAVASSA
1 - Defiro o pedido de Vistas e Cópias.
2 - Publique-se.
3 - Disponibilizar acesso por 30 dias, a partir da data de 

publicação.
Após prazo estabelecido, concluir processo.
PROCESSO : 6310.2022/0004408-8
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): ODETE YAEKO IZUMIDA 
1 - À vista das informações e documentos apresen-

tados, DEFIRO  o  pedido constante no documento 
SEI nº 070502881, com base no Decreto Municipal nº 
61.150/2022 em seu artigo 5º, inciso II, pagando-se a pen-
são nos termos do Artigo 27º, Inciso II da ELOM 41/2021 e 
no artigo 2º, inciso I da Lei Municipal n° 15.080/2009, em 
consonância com a Portaria nº 424/2020 do M.E., observan-
do o prazo de manutenção previsto no inciso VI.

PROCESSO : 6310.2022/0004216-6
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): MILTON DE LIMA VIEIRA 
1 - À vista das informações e documentos apresen-

tados, DEFIRO  o  pedido constante no documento 
SEI nº 069779049, com base no Decreto Municipal nº 
61.150/2022 em seu artigo 5º, inciso II, pagando-se a pen-
são nos termos do Artigo 27º, Inciso I da ELOM 41/2021 e 
no artigo 2º, inciso I da Lei Municipal n° 15.080/2009, em 
consonância com a Portaria nº 424/2020 do M.E., observan-
do o prazo de manutenção previsto no inciso VI.

PROCESSO : 6310.2022/0004049-0
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): EMIRA CORREA LUCAS BATISTA 
pPROCURADORA: RENATA SIQUEIRA DE GODOY - 

OAB/SP 271.080
1 - À vista das informações e documentos apresen-

tados, DEFIRO  o  pedido constante no documento 
SEI nº 071081502, com base no Decreto Municipal nº 
61.150/2022 em seu artigo 5º, inciso II, pagando-se a pen-
são nos termos do Artigo 27º, Inciso I da ELOM 41/2021 e 
no artigo 2º, inciso I da Lei Municipal n° 15.080/2009, em 
consonância com a Portaria nº 424/2020 do M.E., observan-
do o prazo de manutenção previsto no inciso VI.

PROCESSO : 6310.2022/0004007-4
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): MARINA BONFIM SANTANA 
1 - À vista das informações e documentos apresen-

tados, DEFIRO  o  pedido constante no documento 
SEI nº 069939815, com base no Decreto Municipal nº 
61.150/2022 em seu artigo 5º, inciso II, pagando-se a pen-
são nos termos do Artigo 27º, Inciso I da ELOM 41/2021 e 
no artigo 2º, inciso I da Lei Municipal n° 15.080/2009, em 
consonância com a Portaria nº 424/2020 do M.E., observan-
do o prazo de manutenção previsto no inciso VI.

PROCESSO: 6310.2022/0004278-6
ASSUNTO: Concessão de pensão por morte
INTERESSADO : FABIO WEIDI DALL ANTONIA
1 - À vista das informações, documentos apresentados 

e Laudo Médico Pericial nº 074826027, INDEFIRO o pedido 
SEI nº 070032727, por não preencher as condições do artigo 
2°, I da Lei Municipal nº 15.080/2009, ou seja, por não ficar 
comprovada a alegada invalidez.

III - Em cumprimento ao art. 67 da Lei n.º 8.666/93, DE-
SIGNO, os servidores Sérgio Roberto de Moraes Araújo, RF n.º 
581.613-1, como fiscal titular, e a servidora Maria Rita Marques 
Guasco, RF n.º 818.952.8/2, como fiscal suplente.

IV - Publique-se.
CARLOS ALBERTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
SEHAB 

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO SEI Nº 6021.2022/0008526-3
INTERESSADA: Maria Veronica Lopes
A S S U N TO :  A ç ã o  j u d i c i a l  n °  1 0 0 2 3 9 6 -

02.2022.8.26.0053 - Pensionista que se insurge contra 
cobrança de débito de ex servidor falecido de sua pen-
são, bem como contra a validade de sua anuência para 
desconto em folha parcelada de seu benefício. Sentença 
de parcial procedência. Recurso inominiado da Fazenda 
Pública desprovido. Trânsito em julgado. Intimação 
para cumprimento da obrigação de fazer. Providências. 
Prazo: 06/01/2023.

DESPACHO:
I - Nos termos da orientação exarada pelo Departamen-

to Judicial - JUD-21 por meio do Encaminhamento PGM/
JUD-21 Cumprimento e RPV nº 074998624 do processo SEI 
6021.2022/0008526-3, para cumprimento definitivo de deci-
são judicial transitada em julgado nos autos da Ação Judicial 
n° 1002396-02.2022.8.26.0053, ?em trâmite perante a 1ª 
Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 
São Paulo, visando à declaração de inexistência de débito; 
cessação dos descontos do benefício da parte autora; devo-
lução dos valores indevidamente descontados e indenização 
por danos morais, determino, em caráter definitivo, a adoção 
das seguintes providências: 1) Anotar a decisão havida no 
prontuário da parte autora, Sra. Maria Verônica Lopes, nas-
cida em 17/03/1947, portadora da cédula de identidade RG. 
Nº 97.095.527 e inscrita no CPF/MF sob Nº 689.509.858-53; 
2) Abster em definitivo, da cobrança dos valores recebidos in-
devidamente pela parte autora acima qualificada; 3) Elaborar 
demonstrativo com os valores descontados indevidamente do 
benefício da parte autora desde quando iniciados, cessando 
na véspera do cumprimento da liminar;

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 1287

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO 
PAULO

ENDERECO: AVENIDA ZAKI NARCHI, 536
Processos da unidade IPREM/CGP 
COORDENADORIA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
Processo SEI nº 6310.2022/0005842-9
INTERESSADOS: ANA MARIA BOBILHO PASCHOAL
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - QUITAÇÃO
1 - De acordo com o Art. 21 do Decreto nº 60.393, de 

22 de julho de 2021 e Título de Nomeação nº 138 - Ítem 2 
publicado no D.O.C. de 28 de Agosto de 2019, AUTORIZO 
a quitação do débito hipotecário por ter o IPREM recebido 
do(s) devedor(es) ANA MARIA BOBILHO PASCHOAL - RF: 
315693-1 e ZANDER LUIZ PASCHOAL a totalidade dos seus 
créditos, razão pela qual dá ampla e geral quitação para 
nada mais pretender a este título.

2 - Publique-se.
3 - A seguir, à IPREM/CGP para os procedimentos com-

plementares e entrega do Instrumento Particular de Quitação 
- IPQ.

COORDENADORIA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
Processo SEI nº 6310.2022/0005429-6
INTERESSADOS: ANA CANDIDA DE ARRUDA SIMÕES 

CARDOSO
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - QUITAÇÃO
1 - De acordo com o Art. 21 do Decreto nº 60.393, de 

22 de julho de 2021 e Título de Nomeação nº 138 - Ítem 2 
publicado no D.O.C. de 28 de Agosto de 2019, AUTORIZO a 
quitação do débito hipotecário por ter o IPREM recebido da 
devedora ANA CANDIDA DE ARRUDA SIMÕES CARDOSO - RF: 
518877-6 e da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, a indenização 
do sinistro por morte referente ao saldo devedor do mutuário 
MAURICIO AUGUSTO GUIMARÃES CARDOSO - RF: 136968-7, 
a totalidade dos seus créditos, razão pela qual dá ampla e 
geral quitação para nada mais pretender a este título.

2 - Publique-se.
3 - A seguir, à IPREM/CGP para os procedimentos com-

plementares e entrega do Instrumento Particular de Quitação 
- IPQ.

Processos da unidade IPREM/CGP/DGR 
CGP/DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS RECEITAS
Processo SEI nº 6016.2022/0038827-7 - PMSP.
INT.: SONIA PACHECO DE ARAUJO - RF(s) nº(s) 518.071.6 

-01
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - HOMOLO-

GAÇÃO
1 - De acordo com o Art. 23 do Decreto nº 60.393, de 

22 de julho de 2021 e Título de Nomeação 775 - Item 20 
publicado no D.O.C. de 10 de Novembro de 2022, retroagindo 
seus efeitos a contar de 12 de Outubro de 2022, homologo 
a(s) Certidão(ões) de Tempo de Contribuição nº(s) 1164/
IPREM/2022 emitida(s) em 10/08/2022, requerida(s) com 
fundamento nas disposições da Portaria MTP nº 1.467/2022, 
publicada no DOU de 06 de junho de 2022.

2 - Publique-se.
3 - A seguir, encaminhar à SME/DRE-PE/DIAF/BENEFI-

CIOS para os procedimentos complementares e entrega ao 
ex servidor(a).

Processos da unidade IPREM/CGB 
Processo: 6310.2022/0005973-5
Interessado: MIRIAN ARAUJO
DESPACHO: 
1- Defiro o pedido de vistas e cópias do processo 

6310.2019/0002724-2
2- Após, para publicação
3- Em seguida, enviar para a Divisão de Pensão, para 

disponibilização das vistas ao interessado.
Após o prazo estabelecido de 30 dias, concluir o pro-

cesso.
PROCESSO : 6310.2021/0003396-3
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): EVERALDO ROBERTO
CURADORA: ELIANA ROBERTO
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 075022801, 
com base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 e nº 
52.397/2011, e nos artigos 2º, inciso I e 12º, inciso III da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, Lei Municipal nº 17.020/2018 
e Lei nº 8.213/1991 com posteriores alterações, a partir de 
29/11/2022.

2 - Retenham-se os pagamentos até a apresentação 
da conta corrente individual constando atual representante 
legal, liberando-os após. 

PROCESSO : 6310.2021/0003032-8
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): MARCELO ANTONIO MARINI


