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Editorial
 Enfi m, os 50 anos do Ipasp 
chegaram! Parece que foi 
ontem que iniciamos o ano nos 
preparando para esta grande 
data, e ela chegou mais rápido 
do que podíamos imaginar! 
 Em primeiro lugar, agradeço 
a Deus pela minha trajetória no 
funcionalismo municipal e pela 
oportunidade de estar presi-
dente do Ipasp num momento 
tão importante como este. 
 Acompanho a história do 

Instituto desde 1990, quando atuei como presidente do Conselho Delibe-
rativo – até 1993. Posteriormente, fui conselheiro no triênio 2002-2004. 
De fevereiro de 2011 a novembro de 2016, prestei serviço como asses-
sor financeiro na área de investimentos. E, como vencedor da eleição de 
2016, fui nomeado pelo atual prefeito Barjas Negri, em fevereiro deste 
ano, para assumir a presidência do Ipasp no triênio 2017-2019. 
 Tão perto do Ipasp por tantas situações, digo que estou orgulhoso do 
quanto o Instituto se estruturou e se fortaleceu como o único órgão gestor 
municipal do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social), sempre atuando 
com foco no servidor público e oferecendo serviços na área de previdência 
e na área da saúde, ao lado de parceiros aos quais somos muito gratos: 
Prefeitura de Piracicaba, Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piraci-
caba e Região, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas de 
Piracicaba, São Francisco Odontologia e Perinatal Serviços Médicos.
  Neste informativo, você verá como esta bela história de 50 anos 
começou. Também vai conferir, pelo depoimento dos ex-presidentes do Ipasp, 
a participação ativa de cada um para a continuidade e o fortalecimento do 
nosso instituto.
 Para laurear o cinquentenário do Ipasp, já na capa deste impresso 
está o selo comemorativo dos 50 anos, o qual será estampado em todos 
os materiais do Instituto a partir de agora. 
 Aproveito o espaço para agradecer aos patrocinadores deste grande 
momento, que são os Caixa Econômica Federal, Perinatal Serviços 
Médicos, Pimenta & Medina Correspondente Bancário, São Francisco 
Odontologia, Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e 
Região, e o apoio da Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas 
de Piracicaba (Asapp).
 Agradeço a todos os presidentes, conselheiros e colaboradores que 
fazem parte desta história, pelo trabalho e pela dedicação durante todos esses 
anos. Espero que os servidores públicos continuem participando ativamente do 
nosso instituto e que os próximos dirigentes deem continuidade ao Ipasp com o 
mesmo comprometimento e a mesma disposição existentes desde o início. 

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

José Alexandre Pereira - 1/2/2014 
a 31/1/2017   
Augusto Lopes Pino - 1/2/1999 a 31/1/2002; 
8/8/2005 a 15/5/2006; 1/2/2011 a 4/4/2012; 
13/11/2012 a 31/1/2014
Laydner Antonio Alvares - 12/7/1997 
a 1/2/1999; 1/2/2008 a 31/1/2011
Evaldo Aparecido Ferreira (em memória) - 
11/6/2007 a 31/1/2008
Sergio de Campos Ferreira - 1/2/1993 
a 1/2/1996; 16/5/2006 a 10/6/2007
Fausto Sylvestre da Rocha - 2/2/2005 
a 7/8/2005
Luiz Benedito Dell´Abio - 1/2/2002 
a 31/1/2005
Anisio Fonseca - 7/1997 a 1/1999
Pedro Celso Rizzo - 1/2/1990 a 1/2/1993

Fernando Lopes Martins (em memória) - 
5/9/1988 a 1/2/1990
Eucléssio Boscariol (em memória) - 30/1/1987 
a 5/9/1988
Luiz Matiazzo (em memória) - 29/1/1979 
a 1/2/1983; 1/2/1984 a 29/1/21985; 3/3/1986 
a 30/1/1987
Antonio Idair Furlan - 29/1/1985 a 3/3/1986
Antonio Santos Martins de Oliveira - 1/2/1983 
a 1/2/1984
Henrique Schimidt Filho (em memória) - 
20/1/1977 a 29/1/1979
Joanny Bouchardet (em memória) - 20/7//1972 
a 28/01/1977
Sebastião Miguel (em memória) - 28/8/1968 
a 20/07/1972
Frederico Ferraz Orsi (em memória) - 
20/4/1968 a 28/8/1968

Gestão qualificada é destaque dos 50 anos do Ipasp
  Não é por acaso que o Ipasp está completando seus 50 anos. O Instituto sempre contou com gestores  
qualificados e colaboradores empenhados em desempenhar suas funções.  
   Como forma de homenagem, segue retrospectiva dos gestores que fazem parte desta história.  

Dorival José Maistro, 
presidente do Conselho 
Deliberativo

Laydner Antonio Alvares, 
conselheiro

Mariane Vicente Pereira de 
Souza, conselheira

Paulo Roberto Costa, 
conselheiro

Dorimar Aparecida Bombach, 
secretária do Conselho  
Deliberativo

Antonio Carlos Schiavon,
conselheiro

Solange Prado Castel, 
conselheira

Pedro Celso Rizzo, 
presidente do Ipasp

Gestão 2017-2019

Presidentes do Ipasp

Marcel Gustavo Zotelli - 1/2/2014 a 31/1/2017
André Evandro Pedro da Silva - 1/2/2011 a 31/1/2014
Dorival José Maistro - 1/2/2008 a 2/8/2010 e 26/8/2010 a 31/1/2011
Laydner Antonio Alvares - 3/8/2010 a 25/8/2010
Maria Della Villa - 2/2005 a 1/2008
Mário Osvaldo Bertochi - 2/2002 a 1/2005
Anísio Fonseca - 7/1997 a 1/1999
Carlos Alberto Bortoletto - 2/1996 a 7/1997
Odair Sartori - 2/1993 a 1/1996
Augusto Lopes Pino - 2/1990 a 1/1993
José Alberto Rodrigues (em memória) - 4/1992 a 10/1992
Sérgio de Campos Ferreira - 2/1987 a 1/1990 e 2/1999 a 1/2002  
Fernando Lopes Martins (em memória) - 2/1983 a 1/1987
Henrique Schimidt Filho (em memória) - 2/1979 a 1/1983
Luiz Mattiazzo (em memória) - 2/1975 a 1/1979
Guilherme Vitti (em memória) - 10/1967 a 1/1975



O Ipasp - Instituto de Previdência e Assistência Social 
dos Funcionários Municipais de Piracicaba foi fundado 
no dia 13 de outubro de 1967, na administração do 

então prefeito Luciano Guidotti, com dois propósitos: previden-
ciário (pagamento de pensões) e assistencial (assistência médica 
e odontológica).
 Se voltarmos um pouco no tempo, antes de 1967, veremos 
que os servidores públicos não tinham um sistema previdenciário 
único e que os atendimentos médicos eram realizados gratuita-
mente no ambulatório de um hospital de Piracicaba. 
 Devido à falta de regulamentação e de disciplinamento 
legal para as contratações, um grupo de servidores se organi-
zou para a formação de um instituto. O início do processo foi 
a criação de um caixa previdenciário gerido pela Prefeitura de 
Piracicaba. Também era vislumbrado para o município um órgão 
capacitado a atender às necessidades dos servidores municipais 
no que tangia à saúde.
 Estamos falando de uma época em que os institutos de 
previdência começavam a surgir, como é o caso do extinto IPMC 
(Instituto de Previdência Municipal de Campinas), sempre espe-
lhados no pioneiro Iprem (Instituto de Previdência Municipal de 
São Paulo). Em Piracicaba não foi diferente e, por meio da Lei 
Municipal nº 1.526, de 13 de outubro de 1967, o Ipasp foi criado.  
 Neste período, ao Ipasp cabia apenas o pagamento de 
pensões e benefícios facultativos relacionados à saúde. O 
pagamento das aposentadorias era feito por cada ente muni-
cipal –  Prefeitura, Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), 
Câmara de Vereadores e Ipasp – aos seus servidores. 
 Vale lembrar que os primeiros funcionários do Ipasp a se 
aposentar foram Aurora Gaspar (1983), Virgilio Bouchardet Neto 
(2001), Antonio Carlos Rossini (2014) e Silvia Ermida Zaghi Dal 
Picolo (2015).
 A assistência médica era por meio de convênio entre o 
Ipasp e a Associação Paulista de Medicina, baseado em ta-
bela da Associação Médica Brasileira. O Instituto emitia guia 

ao servidor, que se dirigia ao consultório particular do médico. 
Posteriormente, o profissional era pago pelo Instituto. Para os 
demais procedimentos, metade do valor era pago pelo Ipasp e 
a outra metade, pelo servidor, que tinha a opção de pagar em 
prestações para não ser onerado. 
  Já a assistência odontológica era prestada em ambu-
latório próprio do Ipasp, na sede até então localizada à rua 
Prudente de Moraes, com profissionais por ele contratados, 
sem custos para o servidor.  
 Em 30 de junho de 1987, quando da aprovação da Lei Mu-
nicipal nº 2.840, o sistema de eleição do Ipasp foi regulamentado, 
sendo a presidência do Instituto definida por meio de eleição tria-

nual, na qual todos os servidores estatutários – ativos e aposentados 
– têm direito ao voto.
 O pleito ocorre nas dependências do Instituto e os três candi-
datos mais votados formam a lista tríplice na qual o Chefe do Execu-
tivo se baseia para escolher o presidente do Ipasp, ficando os outros 
dois candidatos como presidente e secretário do Conselho Delibera-
tivo, sempre de acordo com a quantidade de votos que receberam 
na eleição. Os cinco candidatos subsequentes também compõem a 
gestão trianual como conselheiros. 
 O tempo passou e, em 1994, o Ipasp ganhou nova sede, à 
avenida Doutor Paulo de Moraes, ao lado do Centro Cívico, onde se 
instalaram também seu ambulatório médico e o centro odontológico.  

 Em 1998, com a Lei Federal nº 9.717, os institutos de previdên-
cia foram proibidos de prestar serviços na área da saúde. Para que 
estes atendimentos não fossem interrompidos, o Ipasp firmou parceria 
com o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Re-
gião para a criação do Sistema de Saúde Integrado dos Municipais 
de Piracicaba (SIM). Por meio de recursos provenientes de contribui-
ções mensais mediante adesão, o convênio SIM oferece aos servido-
res municipais, incluindo os aposentados e os pensionistas, e seus 
dependentes legais atendimentos com especialistas em Acupuntura, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.
 Ainda na área médica, o Instituto cede espaço em suas instala-
ções, desde 2007, para a Prefeitura de Piracicaba, garantindo os aten-
dimentos com especialistas em Cardiologia, Clínica geral, Geriatria 
clínica, Ginecologia, Ortopedia, Pediatria e Psiquiatria. Todos os servi-
dores municipais, incluindo os aposentados e os pensionistas, e seus 
dependentes legais não pagam pela utilização destes serviços.  
 Já em 2008, com as leis complementares nº 219 e nº 227, fo-
ram atribuídas ao Instituto as delegações de gestor único do RPPS 
(Regime Próprio de Previdência Social) e, assim, o Ipasp passou a 
administrar, além das pensões, as aposentadorias aos estatutários, 
tendo sido executadas, em janeiro de 2009, as primeiras resoluções 
de concessão de aposentadorias.
 Foi também em 2009 que o Ipasp, por meio de parceria com a 
Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas de Piracicaba 
(Asapp), criou o grupo Viva Melhor, formado por funcionários munici-
pais aposentados e pensionistas, aos quais é proporcionada, ao longo 
do ano, intensa programação de atividades voltadas ao bem-estar e à 
qualidade de vida, como exercícios físicos, palestras, coral, exibição 
de filmes, aulas de teatro, dentre outras.
 Preparando o Instituto para seu cinquentenário, o Ipasp ga-
nhou, em 2016, uma ampla reforma em sua sede, tornando-se moder-
no e acessível. Foi instalado elevador, criadas mais vagas de estacio-
namento, tudo pensando em um lugar agradável para receber os seus 
aposentados, pensionistas e demais beneficiários e continuar garan-
tindo a segurança previdenciária.
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Ipasp: 50 anos de história

A construção da sede do Ipasp 
na Av. Dr. Paulo de MoraesA primeira sede do Ipasp O prédio foi inaugurado em 1994 Vista aérea em 2010

A sede do Ipasp foi revitalizada em 2016 
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Ex-presidentes falam sobre seus mandatos
   Nestes 50 anos de história, pelo Ipasp passaram 16 presidentes (veja na página 3), que enalteceram 
o Instituto e aprimoraram os serviços oferecidos.
   Alguns já não estão entre nós para compartilhar suas lembranças. Outros continuam ativos e contam, 
neste espaço, passagens dos seus mandatos e suas contribuições.

As grandes ações do meu primeiro mandato foram a modernização do prédio da antiga sede e a criação da eleição para presidente 
do Ipasp, com encaminhamento ao prefeito da lista tríplice dos mais votados, sem direito à reeleição. Em 1994, enquanto presidente 
do Conselho Deliberativo, respondi interinamente pelo Instituto e dentre as realizações das quais participei está a inauguração do 
seu prédio atual. Já em 1999, como presidente novamente, por força da Lei Federal nº 9717/98, tivemos que nos desfazer do nosso 
ambulatório médico. Para que os atendimentos não fossem interrompidos, criamos, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores 
Municipais de Piracicaba e Região, o Sistema de Saúde Integrado dos Municipais de Piracicaba (SIM), um plano de saúde vantajoso 
aos servidores, o qual segue em funcionamento. Posso dizer que passei belos momentos de realizações no Ipasp, um órgão muito 
importante para os servidores, já que os aproxima do Poder Público e os torna mais do que um ser servil: um ser humano. Seus 
funcionários são o que há de melhor no serviço público, sempre tratando com respeito e dignidade nossos colegas. Parabéns, Ipasp, 
pelos seus 50 anos.

Sérgio de Campos Ferreira, presidente do Ipasp de 2/1987 a 1/1990 e de 2/1999 a 1/2002

A principal ação da minha gestão foi a regularização do terreno onde está instalado o Instituto e a construção do atual prédio. Ao final 
do meu mandato, toda sua estrutura foi concluída, restando apenas o acabamento. A construção da nova sede foi necessária para 
atender aos novos segurados, já que grande parte do funcionalismo optava pelo regime estatutário. Sou aposentado pela Prefeitura de  
Piracicaba e continuo participando da vida do Ipasp, principalmente como presidente da Assap (Associação dos Servidores Aposentados 
e Pensionistas de Piracicaba), fundada em 1997 para defender os direitos dos aposentados e pensionistas, além de proporcionar 
a eles lazer e recreação. Com a parceria entre o Instituto e a Associação, a categoria pode participar do grupo Viva Melhor. Aproveito a 
oportunidade para enaltecer os atendimentos médicos e odontológicos prestados pelo SIM, uma parceria entre Sindicato dos Municipais 
e Ipasp muito importante para todos os servidores municipais. E, por ocasião dos 50 anos do Instituto, deixo um grande abraço a 
todos que fazem parte desta história. Também a nossa gratidão ao tão importante Ipasp, pelos excelentes serviços prestados aos 
segurados titulares e dependentes. 

Entre as principais ações do meu mandato estão a conclusão e a inauguração do atual prédio, em 1994. Anteriormente, ainda 
no prédio da rua Prudente de Moraes, a assistência à saúde era totalmente diferente, com o rateio de consultas, exames, 
cirurgias, tratamentos médicos e odontológicos dos servidores e dependentes. Uma parte era paga pelo servidor; a outra, 
pelo Ipasp. Tínhamos convênio com ótica, farmácia. Já no prédio novo, mantivemos o centro odontológico e ampliamos 
os atendimentos na área da saúde. Acredito que o Ipasp tenha bom crédito perante os servidores públicos devido aos presidentes 
que o dirigiram nestes 50 anos ao lado dos membros do Conselho Deliberativo e à dedicação do seu quadro de funcionários.  
O Instituto está de parabéns.

Odair Sartori, presidente do Ipasp de 2/1993 a 1/1996 

Assumi a presidência do Ipasp quando muitos funcionários que estavam atuando na condição de celetistas – por determinação 
judicial – prestaram concurso público para voltar a ser estatutários. Tivemos que administrar o momento, porque o servidor 
estava ansioso, com muitas dúvidas. Na época, eu já era secretário municipal de Finanças e, a pedido do governo municipal, 
me desliguei do Instituto, o que foi feito com tranquilidade, pois na minha sucessão viria uma pessoa de total confiança, o 
Anísio, até então presidente do Conselho Deliberativo. Acompanho de perto a história do Ipasp desde 1981, quando amigos 
meus da contabilidade da prefeitura faziam parte diretamente da sua administração, e passei a admirar todo o trabalho 
desenvolvido. Parabéns ao Ipasp pelos 50 anos de fundação e que futuros gestores continuem na linha de todos que por 
aqui passaram.

Carlos Alberto Bortoletto, presidente do Ipasp de 2/1996 a 7/1997 

Augusto Lopes Pino, presidente do Ipasp de 2/1990 a 1/1993

Quando assumi a presidência do Ipasp, na metade da gestão do Carlos Alberto Bortoletto, procurei dar continuidade ao bom 
trabalho que vinha sendo desenvolvido, sempre pensando no melhor para o Instituto e seus segurados. A meus olhos, acredito 
que o Ipasp e parcerias firmadas ao longo da história vêm dando conta do recado de forma satisfatória. O Instituto conta com 
pessoal técnico especializado em cada área de atuação para atender à demanda das novas obrigações assumidas por força da 
lei, em especial o pagamento aos aposentados e a gestão do fundo previdenciário. Na área da saúde, o convênio SIM, firmado com 
o Sindicato dos Municipais, vem atendendo, de forma opcional e por adesão, todos os servidores municipais, aposentados, 
pensionistas e dependentes. Pensando sempre no melhor para o Ipasp e seus segurados, espero que esse trabalho, que 
foi iniciado na administração anterior e por esta dada sequência, continue cada vez melhor e sirva de base e inspiração para 
os futuros administradores.

Anísio Fonseca, presidente do Ipasp de 7/1997 a 1/1999



Estive à frente do Ipasp durante breve ausência do então presidente, uma vez que eu era o presidente do Conselho 
Deliberativo. Tenho um carinho muito grande pelo Instituto e por todos que aqui atuam com tanto empenho. Sou 
membro ativo do Ipasp desde 1984, ainda na sede da rua Prudente de Moraes. Já fui secretário e presidente do 
Conselho Deliberativo, do qual hoje faço parte. Parabenizo o Ipasp pelos 50 anos de fundação, sempre defendendo 
os funcionários estatutários com muito afinco e dedicação.
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Gostaria de parabenizar o Ipasp pelos 50 anos e dizer que me sinto orgulhoso de ter feito parte desta história tão 
bonita, construída com muita dedicação e serviços relevantes prestados aos servidores e suas famílias. Quero 
agradecer a todos os funcionários e conselheiros que fizeram parte da minha gestão, que foi marcada por dificuldades 
e avanços, como a isenção da contribuição previdenciária aos aposentados. Vida longa ao Ipasp!

Laydner Antonio Alvares, presidente do Ipasp de 3/8/2010 a 25/8/2010. 
Membro do Conselho Deliberativo do Ipasp (2017-2019)

Do nosso mandato, é importante destacar que defendemos, em conjunto com o Conselho Deliberativo, a implantação do Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS). Apresentamos ideias e buscamos subsídios, inclusive com apoio do Executivo e de vários 
institutos regularizados, que participaram de diversos eventos que promovemos. Em agosto de 2007, o Executivo encaminhou 
à Câmara de Vereadores um Projeto de Lei para tornar o Ipasp o órgão gestor e centralizador do sistema previdenciário 
municipal. Também compartilhamos, em eventos públicos, informações sobre sua saúde financeira, tendo, assim, uma 
gestão transparente, e reorientamos os atendimentos da saúde, por saber da importância deles para os servidores. Uma entre 
tantas parcerias realizadas foi com a Secretaria de Administração, em 2007, com a cessão de salas do Instituto para atendimentos 
médicos destinados ao funcionalismo. Nos 50 anos do Ipasp, dedico todo meu respeito e apreço aos funcionários públicos 
municipais, razão da existência do Instituto. Desejo que o órgão esteja fortalecido para acompanhar todas as alterações que 
se apresentam no cenário econômico nacional, superando os desafios que a realidade atual impõe, e que continue prestando 
relevantes serviços ao funcionalismo. Maria Della Villa, presidente do Ipasp de 2/2005 a 1/2008 

Minhas proposituras sempre prezaram pela consolidação do Ipasp como o único órgão gestor municipal do RPPS (Regime Próprio de 
Previdência Social) dos funcionários públicos municipais. Em minha gestão enquanto presidente, demos passos importantes neste sentido. 
Elaboramos, em conjunto com o Executivo Municipal e a Câmara de Vereadores, as leis complementares nº 219 e 227/2008, que atribuem 
ao Instituto as delegações de gestor único do regime, passando a administrar as contribuições dos entes municipais e os pagamentos dos 
benefícios de aposentadorias e pensões. Estas leis criaram, ainda, os Fundos Municipais de Repasse e de Reserva. Obtivemos o Certificado de 
Regularidade Previdenciária com o Ministério da Previdência Social e a liberação de entraves para execução do Comprev. Em janeiro de 
2009, foram executadas as primeiras resoluções de concessão de aposentadorias. E, em agosto daquele ano, criado o projeto Viva Melhor, 
que oferece atividades variadas aos aposentados e pensionistas. Hoje, ao lado do atual presidente do Ipasp, dos demais conselheiros e 
da equipe de funcionários do Instituto, tenho certeza de que o regime jurídico único para os servidores públicos é o melhor caminho para a 
administração municipal. Temos que enfrentar novos desafios no atual quadro conjuntural do país e cabe a nós, como servidores públicos 
e cidadãos conscientes, buscar propostas e ações para o fortalecimento do Instituto. Parabéns a todos nós pelos 50 anos do Ipasp. Que 
venham mais 50! Dorival José Maistro, presidente do Ipasp de 1/2/2008 a 2/8/2010 e de 26/8/2010 a 31/1/2011. 

Atual presidente do Conselho Deliberativo do Ipasp (2017-2019)

Mário Osvaldo Bertochi, presidente do Ipasp de 2/2002 a 1/2005

Sou servidor público de carreira do Ipasp desde 1994. Entre as realizações do meu mandato enquanto presidente, 
destaco o reconhecimento de direitos dos servidores aposentados da educação e dos fiscais de renda à incorporação 
salarial e ao recebimento das parcelas de anos anteriores, referentes a reformas administrativas promovidas, sem o 
reconhecimento do direito à paridade até então, e a reforma administrativa dos funcionários do Ipasp, com a criação das 
funções gratificadas. Reformamos os consultórios odontológicos e montamos o auditório que temos hoje. Implantamos o 
curso de informática básica para a terceira idade e o projeto itinerante Biblioteca Solidária. Realizamos o evento Musa 
Primavera da Melhor Idade, cujo sucesso nos rendeu uma Moção de Aplausos da Câmara de Vereadores de Piracicaba, e o 
31º Encontro Regional de Previdência, em parceria com a Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e 
dos Municípios, com a participação de renomados especialistas em previdência social. Neste cinquentenário, quero dizer 
que o Ipasp é mais do que um instituto de previdência, pois tem participado ativamente de ações voltadas para a saúde 
e o bem-estar dos servidores ativos, aposentados e seus dependentes. Como servidor e ex-presidente, desejo que 
esta data se repita por muitos anos, pois o Ipasp é conquista e patrimônio do servidor público.

André Evandro Pedro da Silva, presidente do Ipasp de 1/2/2011 a 31/1/2014

Nossa administração priorizou a consolidação do Ipasp como gestor previdenciário. Fizemos aquisição de novos veículos, 
modernização da área de informática e uma ampla reforma da sua sede, tornando-o mais moderno e acessível, com 
elevador, mais vagas de estacionamento, promovendo um lugar agradável para receber os servidores e preparando-o 
para seu cinquentenário. O Instituto é o maior patrimônio do servidor municipal e precisa ser bem-gerido para trazer 
segurança financeira aos estatutários, para que eles possam ter uma aposentadoria tranquila ao lado da sua família. 
Contribuem muito para esta segurança a equipe de servidores qualificada e os bons gestores que pelo Ipasp passaram. 
Que continue assim! Que seus administradores tenham sempre carinho e responsabilidade, pois estão cuidando de vidas. 
Parabéns e sucesso ao Instituto, aos seus funcionários e a todos os servidores. 

Marcel Gustavo Zotelli, presidente o Ipasp de 1/2/2014 a 31/1/2017
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