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Expediente

Prezado(a) servidor(a),

Apresento para você a edição 
número 32 do Informativo Ipasp, 
com as principais ações desenvol-
vidas pelo nosso Instituto em 2019, 
ano em que se encerrou o triênio da 
minha gestão frente a esta autar-
quia.

De antemão, digo que tivemos 
uma trajetória bastante positiva por 
aqui, o que pode ser comprovado 
em matéria especial publicada nas 
páginas que seguem.

Por falar em 2019, neste jornalzi-
nho você confere a participação do 
Ipasp em eventos, as 139 aposenta-
dorias concedidas ao longo do ano e 
o demonstrativo de receitas e des-
pesas do Instituto.

Aproveito o espaço para desta-
car nosso avanço nas áreas finan-
ceira e de investimentos. As metas 

atuariais anuais de 2017 a 2019 
somaram 29,01% (IPCA + 6% a.a.) 
e a rentabilidade do Ipasp no 
mesmo período atingiu 33,57%, 
superando as metas em 4,56%, o 
que indica uma condição de 
fortalecimento do Instituto, com 
perspectiva de muita segurança 
para aposentados e pensionistas.    

O ano também foi marcado pela 
Eleição do Ipasp para o mandato 
2020/2022, que teve um processo 
bastante transparente, com ampla 
divulgação e participação dos 
servidores públicos municipais 
estatutários, os quais fizeram valer 
o direito ao voto. Embora não seja 
obrigatório, ele é bastante impor-
tante, pois o Instituto é patrimônio 
dos servidores e deve ser gerido por 
profissionais capacitados.

Registro meus cumprimentos a 
Antonio Carlos Gonçalves Alves 

(Kaká, da Saúde) e Marcel Gustavo 
Zotelli pela vitória enquanto presi-
dente e vice-presidente e também 
aos novos conselheiros delibera-
tivos. Desejo a todos uma excelente 
gestão! 

E me despeço do Ipasp com o 
sentimento de dever cumprido! 
Coloquei em prática quase todos os 
compromissos assumidos na minha 
campanha eleitoral, o que me deixa 
orgulhoso principalmente dos cola-
boradores do Instituto, aos quais 
sou imensamente grato. Também 
ao Conselho Deliberativo e ao Co-
mitê de Investimentos o meu muito 
obrigado. 

Boa leitura a todos!

Pedro Celso Rizzo, presidente do 
Ipasp no triênio 2017-2019

Editorial

 Você tem dúvidas, críticas, elogios e/ou 
sugestões sobre o Ipasp e seus serviços?
Entre em contato com a nossa Ouvidoria!

Para facilitar seu contato com os atendimentos da 
área da Saúde que ocorrem no andar térreo do 

prédio do Ipasp, atente-se aos telefones:

O Ipasp quer te ouvir!O Ipasp quer te ouvir!O Ipasp quer te ouvir!

3437-9877

ouvidoria.ipasp@gmail.com

caixinha de sugestões na recepção

Atendimentos da Saúde

    3422-0510 (de responsabilidade da Prefeitura de  Posto Médico
Piracicaba, por meio de contrato licitatório com Perinatal Serviços 
Médicos).

    3435-2448 (de responsabilidade do Sindicato dos Convênio SIM 
Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região). 
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Mais de 400 pessoas participaram do 10º Encontro dos Aposentados e Pensionistas 
da Asapp (Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas de Piracicaba), 
no dia 24 de maio de 2019, no salão de eventos do Lar dos Velhinhos. Com muitas 
atividades e atrações especialmente elaboradas à categoria, o carinhosamente 
chamado de Encontrão contou novamente com a parceria do Ipasp. 

O Viva Melhor se reuniu, no dia 16 de agosto 
de 2019, para comemorar seu 10º aniversário, 
no deck do restaurante Porto da Praia, na Rua 
do Porto. A programação contou com café da 
manhã, entrega de Moção de Aplausos da 
Câmara de Vereadores de Piracicaba, das 
mãos do vereador André Gustavo Bandeira, e o 
tradicional superbingo de aniversário.

Também em 2019, o grupo da terceira idade 
promoveu aproximadamente 100 encontros, 
entre atividades físicas, bazares, bingos, 
eventos especiais, encontros com nutricionis-
ta e excursões, além de aulas de informática e 

do incentivo para participar de eventos muni-
cipais como Olimpíada da Terceira Idade e 
sessão solene em comemoração ao Dia do 
Idoso.

O grupo Viva Melhor foi formado em 2009 
com o objetivo de favorecer o convívio e a boa 
saúde entre aposentados e pensionistas do 
serviço público municipal, sem fins lucrativos. 
Recebe o apoio da Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam) 
e do restaurante Porto da Praia, localizado na 
Rua do Porto, onde as atividades ocorrem nas 
segundas e sextas-feiras, às 8h30.  

A 7ª Megacampanha do Agasalho, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de 
Piracicaba e pela Gazeta de Piracicaba, mais uma vez recebeu o apoio do Ipasp, que 
foi um dos pontos de coleta. A ação ocorreu de 15 de abril a 28 de junho de 2019 e 
beneficiou entidades que atendem crianças, idosos, moradores de rua e famílias 
carentes cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do 
município. Ao todo, foram arrecadadas 35.830 peças, entre roupas, cobertores e 
calçados.

O presidente do Ipasp, Pedro Celso Rizzo, prestigiou a 4ª Festa do Servidor, 
organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região, no 
dia 9 de novembro de 2019, no Engenho Central. O evento ofereceu várias atrações 
aos servidores públicos municipais e suas famílias. Na foto, Rizzo ao lado de Augusto 
Lopes Pino, presidente da Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas 
de Piracicaba (Asapp).

O Ipasp incentivou a participação dos seus aposentados e pensionistas na
15ª Olimpíada Municipal da Terceira Idade, realizada de 25 de setembro a 5 de 
novembro de 2019, pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam) e do Fundo Social de 
Solidariedade, em parceria com as secretarias municipais de Assistência e 
Desenvolvimento Social, de Saúde, da Ação Cultural e do Turismo, além dos grupos 
de terceira idade.
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O Ipasp, por determinação da Lei 
Complementar Municipal nº 219/2008, 
promove a administração dos recursos 
previdenciários dos servidores públi-
cos munic ipais  estatutár ios de 
Piracicaba por meio de dois fundos, a 
saber: 

1) Fundo de Repasse: É um fundo 
financeiro no qual as contribuições 
pagas pelos empregadores (Prefeitura, 
Câmara de Vereadores e Semae), 
pelos servidores (ativos e aposenta-
dos)  e  pe los pens ion is tas são 
estabelecidas sem o objetivo de 
acumulação de recursos (capitaliza-
ção), ficando a cobertura do déficit 
financeiro sob a responsabilidade dos 
empregadores. São beneficiários deste 
fundo todos os servidores públicos 
municipais estatutários admitidos até 
31 de dezembro de 2003.

2) Fundo de Reserva: É um fundo 
previdenciário no qual as contribuições 
pagas pelos empregadores (Prefeitura, 
Câmara de Vereadores e Semae), 
pelos servidores (ativos e aposenta-
dos)  e  pe los pens ion is tas são 
estabelecidas com o objetivo de 
acumulação de recursos (capitaliza-
ção). Neste modelo, empregadores e 
servidores devem contribuir para a 
formação de uma poupança que 
f inanciará as aposentadorias e 
pensões futuras, não havendo a 
necessidade de aportes por parte do 
empregador para a cobertura de 
déficits financeiros. São beneficiários 
deste fundo todos os servidores 
públicos municipais estatutários 
admitidos a partir de 1º de janeiro de 
2004.

Reforçamos que os recursos do Fundo 
de Reserva não podem financiar as 
despesas do Fundo de Repasse e vice-
versa. 

Notas Explicativas
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O Ipasp realizou, no dia 29 de novembro de 2019, a eleição para o 
mandato 2020/2022, que contou com a participação de 1.712 servidores 
públicos municipais estatutários (ativos ou aposentados). 

Esta foi a primeira eleição do Instituto seguindo novo formato, denido 
pela Lei nº 9.249/2019. Em uma mesma cédula, ocial, os eleitores tiveram 
direito a dois votos separadamente, sendo um, para uma chapa formada 
pelos candidatos a presidente e vice-presidente; o outro, para um dos nomes 
inscritos no Conselho Deliberativo.

A Chapa 1 - formada por Antonio Carlos Gonçalves Alves (Kaká, da 
Saúde) e Marcel Gustavo Zotelli, respectivamente presidente e vice-
presidente, - foi eleita, com 1.090 votos contra 464 da chapa adversária.

Para o Conselho Deliberativo, Renato Leitão Ronsini cou em 1º lugar, 
seguido de Maria Lucia Bollis da Silva Bovice (Malu). Eles serão, 
respectivamente, presidente e secretária do Conselho. Os demais membros 
eleitos são Regina Helena Machado Santos (3º lugar), Marcos Alexandre 
Pavanello Rodrigues (Pavanelli - 4º lugar), Ermelinda de Fátima Vicentin 
Esteves (Erme - 5º lugar), Adriana Gallina Paes Mascarim (6º lugar) e André 
Chiarini Monteiro (7º lugar).

Todos tomarão posse no primeiro dia útil de fevereiro de 2020. O mandato 
seguirá até dezembro de 2022.

Ipasp realiza Eleição 2019

Pedro Celso Rizzo se despede da Presidência

Gestão de Pedro Celso Rizzo teve conquistas importantes ao Ipasp

O presidente do Ipasp, Pedro Celso Rizzo, encerra sua gestão no dia 31 
de janeiro de 2020. Ele foi eleito para o triênio 2017/2019, com 647 votos, e 
ocialmente empossado pelo prefeito Barjas Negri no dia 1º de fevereiro de 
2017.

A regulamentação da legislação previdenciária do município e a 
consolidação do Ipasp como órgão responsável pelo Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) foram conquistas muito importantes no mandato 
de Rizzo. 

“O Instituto ganhou novos formatos de eleição e de estruturação 
administrativa com a Lei nº 9.249, de 10 de outubro de 2019, que segue 
determinações do Ministério da Previdência Social e do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo. A partir deste ano, também, os novos servidores 
municipais aprovados em concurso público estão sendo todos contratados 
pelo regime estatutário, o que contribui para o fortalecimento do Ipasp”, conta 
o presidente.

Outras áreas trabalhadas com anco por ele foram a nanceira e a de 
investimentos, com metas atuariais sendo superadas, o que signica 
segurança para aposentados e pensionistas. “Isso se deve ao bom trabalho 
desenvolvido na política de investimentos do Ipasp, junto ao Comitê de 
Investimentos e do Conselho Deliberativo. Também tivemos concurso 
público para a contratação da nossa nova economista”, comenta.

Pedro Celso implantou, ainda, a Ouvidoria do Ipasp, para receber críticas, 
elogios e sugestões dos beneciários, e deu continuidade aos investimentos 
na qualicação prossional dos colaboradores e do Conselho Deliberativo do 
Instituto. “São meios de aprimorar constantemente o atendimento aos 
servidores públicos municipais estatutários”, explica.

Atendendo a pedidos dos beneciários, o presidente também fez a 
intermediação com a Prefeitura de Piracicaba e a empresa Perinatal Serviços 
Médicos para a inclusão de um geriatra-clínico nos atendimentos 
ambulatoriais oferecidos pelo posto médico. “Os atendimentos da área da 
Saúde que ocorrem no andar térreo do Instituto não são de nossa 
responsabilidade, por determinação do Ministério da Previdência Social e do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Porém, sempre tentamos ajudar 
naquilo que está ao nosso alcance”, diz. 

Com relação à compensação previdenciária, Rizzo destaca que o 
Instituto está em dia com o Ministério da Previdência Social e segue 
executando regularmente o Comprev. “Nossa equipe está disponível para 
atendimentos individuais dos servidores, principalmente para 
esclarecimentos acerca da aposentadoria”, completa.

A gestão de Rizzo sempre foi pautada pelos compromissos assumidos na 
campanha eleitoral institucional. Praticamente todos foram cumpridos, 
exceto o de implantar a Pró-Gestão, que demanda de parceria com o governo 
municipal e deverá ser concluído pelo próximo presidente do Instituto. 

“Nem todos os compromissos dependiam unicamente do Ipasp, mas 
trabalhamos arduamente, diariamente, para serem colocados em prática. 
Despeço-me da Presidência com o sentimento de dever cumprido e 
orgulhoso principalmente dos colaboradores do Instituto, aos quais sou 
imensamente grato. Também ao Conselho Deliberativo e ao Comitê de 
Investimentos o meu muito obrigado”, naliza.

Vencedores tomarão posse no primeiro dia útil de fevereiro de 2020
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Janeiro: Adriana Cristina Camolese Ravanelli, Elaine Andrea Galani Albaladejo, Ilda Soeli 
Barbosa Danelon, Katia Cristina Evangelista, Lisete Teresinha Mora Braga, Marinelza da 
Silva, Miriam Rosolino Bovolenta, Nilza Edina Romani Castilho e Osorio Miranda da Silva.

Fevereiro: Arlete Monteiro Martins, José Wilson Teixeira, Josiane de Carvalho Silveira 
Boscariol, Leonice Tapia Maciel Santin, Maria Beatriz Birollo Mendes, Maria José Gomes 
de Mello, Marines Alves Dias, Miriam Bortolotti Aguado e Rebeca Tegon Vaz. 

Março: Alexandra Antonio Alves Oliveira Saorim, Ana Lucia Arthur Ercolin, Andrea Maria 
Schiavuzzo, Angela Marcia Fossa, Bessel Basso Mattos Rebeis, Elisabete Maria Everaldo 
Modolo Tavares, Francisco Rodrigues de Castro Neves, Maria Teresa Gonçalves 
Lourenço, Marilde Alves dos Santos, Renato Aparecido Ferraz Leoni, Rosalina Martins de 
Oliveira Castanheira, Silvia Helena Lamos Checoli, Valdir Camara de Jesus e Waldivia 
Alves Feo Ferrari.

Abril: Edson Francisco da Silva, Joaquim Laudemir Pina Garcia, Lucilene Belatto 
Calcidoni Pacheco, Maria da Conceição Mendes dos Santos, Maria Valéria Cerignoni, 
Rosangela Aparecida Domingues Pereira, Sandra Cristina Formagio de Moraes e 
Teresinha Santina Grisoto.

Maio: Amarildo dos Santos, Ana Cordeiro de Oliveira Silva, Ana Maria Pereira da Silva, 
Cesira Ester Alves, Darlene Maria Grisotto Salvato, Iris Andia Meneguel Gomes da Silva, 
Isa Mara dos Santos Jardim, Jorge Luiz Manfioletti, José Carlos Barbosa dos Santos, 
Louis Alfred Leite Palmer, Mara Aparecida de Fátima Carvalho Villarubia, Maria Helena 
Dias Neme, Pedro Louis Coury, Ricardo Leite de Campos Pereira Neto, Solange Prado 
Castel e Zuleica Cassiana Lemes Satyro.

Junho: Ana Rodrigues Ramos, Antonio José Lourenço, Benedito Silveira Viana, Carlos 
Alberto Aguiar e Silva, Flavia Giancoli, José Naves Reis, Maura Luiza Anselmo dos Santos 
e Nair Conceição Vito. 

Ipasp concede
139 aposentadorias
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Julho: Ana Maria Morales Fogaça, Antonio Pinheiro, Elenice Franhani, Fernando Sattolo, 
João José Forti, Liliana Rensi, Maria Benedita Sousa Correa, Maria Isabel Gimenez 
Coleto, Onivaldo Aparecido Salvador, Sandra Cristina Romero, Silvana Aparecida 
Romualdo de Souza e Valter Rodrigues.

Agosto: Carlos Alberto Gomes Razzano, Cristiane Gallo Costa Chiaranda, Edna 
Aparecida de Toledo Silva, Francisco Carlos Malosá, Gilberto Pereira de Souza, Jacir 
Dilho, Jorge Luis Travalini, Marilei Rodrigues dos Santos, Oswaldo Richter Filho, Renata 
de Cassia Toledo e Sebastião Cesar Dias.

Setembro: Antonio Totti Filho, Edileuza Maria Cezario, Iamara de Lourdes Tabay 
Mascarin, José Carlos das Neves, Marcos Antonio de Oliveira, Maria Claudia Perroni, 
Maria de Paula Ribeiro, Maria Isabel Ruiz Aragon, Mario Prudencio Ramos, Moacir Alves 
de Souza e Valter Luiz Baraldi. 

Outubro: Antonio Carlos Ferreira, Irani das Graças Pinheiro, Juraciara Aparecida de Lima 
Farto, Luzia Helena Matheus, Maria Elisabeth Novello dos Santos, Marilene Longato 
Storer, Rosana Maria Zaia Nunes, Sergio Cassieri França, Sergio Sobral Ferreira da Silva, 
Silvia Cezaretti Diniz de Petta, Solange Aparecida Polizel Zambrano, Sylvia Helena 
Araujo, Tania Magda Guimarães Silvano e Teresinha Oliveira dos Santos. 

Novembro: Adriana D'Abronzo Duarte, Ana Lucia Jorge Curi, Beatriz Aparecida da Silva, 
Carlos Alberto Zilio, Dorimar Aparecida Bombach, Jorge Akira Kobayaski, Maria 
Aparecida da Silva Sartori, Maria Eliana Pupin Chinelato, Maria Lucia Cammarosano, 
Marta Regina Fernandes Teixeira, Reni Marchiori dos Santos, Rosana Moreira da Silva, 
Sandra Regina Marques e Vera Filomena Gaiato Minharo.

Dezembro: Cesar Tadeu Bento de Oliveira, Cristina Aparecida de Morais Candido Braz, 
Erlo Gnutzmann Muniz, Francisco Augusto Grella, José Benedito Pereira da Silva, Keila 
Arruda Nicolau Valente, Maria Lucia Quintino, Marlise Ruiz Galdino, Martha Furlan de 
Aguiar Taglietta, Nair Silva dos Santos, Paulo Cesar Gaiotto, Pedro Luis de Negri 
Germano, Sandra Helena Perina e Vania Maria Freidemberg Soares Bighetti. 

Em 2019, o Instituto concedeu aposentadoria a
139 servidores públicos municipais estatutários, em cerimônias
realizadas mensalmente em seu auditório. Confira! 
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Programe-se

Distribuição das cestas básicas 2020
para aposentados e pensionistas

Atenção

Caso a cesta básica não seja retirada nos períodos 

mencionados no cronograma de distribuição acima, o 

crédito perderá validade, ou seja, o servidor NÃO terá 

direito à cesta básica naquele mês, tampouco a qualquer 

tipo de restituição ou reposição no mês seguinte. 

Caso isso ocorra, não caberá à Prefeitura qualquer 

tipo de restituição ou reposição, seja qual for o motivo 

alegado, sendo de inteira responsabilidade do servidor a 

observância dos prazos de distribuição e a retirada da 

cesta básica.

Jane i r o

Feve r e i r o

Ma rço

Ab r i l

Ma i o

Junho

Ju l ho

Agos t o

Se t emb ro

Ou tub ro

Novemb ro

Dezemb ro

27 de j ane i r o a t é 10 de f e ve r e i r o

20 de f e ve r e i r o a t é 10 de ma rço

23 de ma rço a t é 1 1 de ab r i l

22 de ab r i l a t é 1 1 de ma i o

20 de ma i o a t é 10 de j u nho

22 de j u nho a t é 10 de j u l h o

2 1 de j u l h o a t é 10 de agos t o

2 1 de agos t o a t é 10 de se t emb ro

21 de se t emb ro a t é 10 de ou t ub ro

21 de ou t ub ro a t é 10 de novemb ro

20 de novemb ro a t é 10 de dezemb ro

21 de dezemb ro a t é 1 1 de j ane i r o de 2021

PERÍODOMÊS


