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Informe da superintendência
egurados ativos e inativos do IPRED, nesta edição,
vamos voltar a tratar de assuntos do interesse de
todos, mas queremos indagar se conhecem a complexidade e a importância do Instituto Próprio de Previdência Municipal para a vida profissional do servidor e, também, após sua aposentadoria.
Queremos salientar que o 1º Congresso Regional sobre
Previdência Pública, realizado em Santo André no dia 03
de agosto, foi um sucesso. O evento contou com a participação do ministro da Previdência, Nelson Machado, e
de vários técnicos da área. Entretanto, o sucesso maior
foi a participação dos mais de 300 servidores de Diadema, Santo André, Ribeirão Pires, Mauá, São Bernardo do
Campo e Cubatão, entre outras cidades.
O recadastramento, importante para o IPRED dimensionar a situação funcional e familiar dos servidores, com
vistas a termos um estudo atuarial confiável, em breve
sairá do papel, pois já conseguimos viabilizar a parte burocrática. Já será possível a contratação de empresa especializada na área para darmos início ao serviço. Um decreto do prefeito orientará a condução dos trabalhos.
O IPRED, que é o órgão gestor da Previdência do Servidor Municipal de Diadema, é preciso salientar, que encontra-se fundamentado em legislação própria e que, desde a
década de 90 até agora, percebe-se uma preocupação,
quer seja do legislador federal, estadual, municipal, do Ministério da Previdência e do Banco Central, em construir
uma legislação protetora para todos os Regimes Próprios
de Previdência Pública.
Desta ação, respaldada pelo artigo 40 da Constituição,
surgiu a Comprev – que é a compensação previdenciária
entre o Regime Geral e o Regime Próprio, a obrigação contributiva para o servidor e o ente patrocinador (PMD) –, a
Emenda Constitucional 20/98, a Lei 9717/98, EC 41/2003
e a EC 47/2005, entre outras leis regulamentadoras e resoluções, incluindo-se a Lei de Responsabilidade Fiscal e
o CRP, que é o Certificado de Regularização Previdenciária.
Como vimos, o Instituto conta com uma boa blindagem
do ponto de vista legal e, por outro lado, com uma forte
fiscalização pelo Ministério da Previdência Social, Tribunal
de Contas, Ministério Público, Câmara de vereadores,
Banco Central e conselhos Deliberativo e Fiscal do próprio
Instituto. Você, servidor, sabia de tudo isso que foi relatado? É claro que não, mas não se surpreenda, pois existem
alguns secretários e vereadores que também não sabiam.
É por essas razões que a diretoria, conselhos e funcionários do IPRED investem na formação previdenciária,
por meio da participação em encontros, congressos e promovendo seminários sobre o tema, com a intenção de
propagar a cultura previdenciária na direção dos verdadeiros
interessados.
Quero lembrar que o objetivo deste informativo é chamar
a atenção de todos para a importância do IPRED, pois ele
é a GARANTIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE DIADEMA e de
seus dependentes, de terem um amparo em casos de incapacidade para o trabalho, bem como os demais benefícios
previdenciários.
Servidor, só falta você participar, fiscalizar e sugerir!

S

Mariano Palma Villalta
Diretor-Superintendente

CONGRESSO

Congresso
reúne
especialistas
e autoridades
1° Congresso Regional sobre Previdência Pública do ABC, promovido pela Apeprem (Associação Paulista das Entidades de Previdência
Municipal) realizado em agosto, em Santo André,
e que contou com a participação do IPRED, foi um sucesso, com o auditório do Teatro Municipal lotado de
munícipes das cidades participantes e especialistas do
assunto.
Além de autoridades, como o prefeito de Santo André,
João Avamileno, do vice-prefeito de São Bernardo, José
Roberto de Mello, e do diretor-superintendente do IPRED,
Mariano Palma Villalta, o congresso contou com a participação do ministro da Previdência, Nelson Machado.
As palestras tiveram como principal objetivo fazer com
que as entidades de previdência municipais promovam
discussões junto aos gestores e servidores públicos sobre
os problemas existentes no setor.
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CONGRESSO

Avamileno, Villalta
e o Ministro Nelson
Machado participam
do Congresso

Ministro
destaca
importância
de regimes
próprios
urante a participação no 1° Congresso Regional
sobre Previdência Pública do ABC, promovido
pela Apeprem (Associação Paulista das Entidades
de Previdência Municipal), o ministro da Previdência, Nelson Machado, destacou que o objetivo principal da Previdência Social com relação aos regimes próprios
municipais, por meio da Secretaria de Políticas Previdenciárias, é normatizar e fiscalizar. Para Machado, melhorar
o atendimento, combater fraudes e reduzir custos são as
principais metas colocadas pelo governo e que precisam ser
debatidas. Entretanto, alegou que existem muitas dificuldades. “Fazer tudo isso, colocar metas, traduzir em indicadores e buscá-las, dia-a-dia, é difícil”, disse o ministro. Machado ainda afirmou que a Previdência tem condições
e a oportunidade de reduzir os gastos, mas é preciso cuidado e tranqüilidade, pois o pensamento deve ser a longo
prazo, para o futuro. “Nós temos sempre de olhar para o hoje, mas também para daqui a 20, 30 e 40 anos”, disse.
Para que isso aconteça, o ministro destacou que o desenvolvimento de renda do país é fundamental.

D

Conselho e diretoria
discutem dívida da prefeitura e
da Câmara com o IPRED
m 31 de outubro passado, o Conselho Deliberativo do
IPRED se reuniu extraordinariamente com a diretoria executiva, para tratar de uma dívida de aproximadamente R$
3,5 milhões. Esta dívida deve-se ao não repasse para o IPRED
dos pagamentos dos aposentados, de competência da Prefeitura Municipal de Diadema e da Câmara do município, cujas
aposentadorias ocorreram antes da criação do Instituto. Na
reunião, que contou com as presenças da secretária de Finanças,
Adelaide Maria Bezerra de Morais, do secretário de Administração, Armando Giuliano Júnior, e da presidente do Sindicato
dos Servidores de Diadema, Katia Alves Vassoler, foram discutidos os motivos da geração da dívida, que passaram por falhas
de comunicação por parte do IPRED e, da parte da prefeitura,
por não constar na previsão orçamentária de 2005 e 2006 a verba
para os devidos repasses. Ficou acertado que, em 2007, os repasses ocorrerão normalmente, além do compromisso de negociação da dívida reajustada, que será proposta pela prefeitura e
discutida e acordada com o IPRED. A minuta de projeto será
enviada para a Câmara
em fevereiro, para apreciação dos vereadores.
No que tange ao IPRED,
as medidas administrativas já foram tomadas
para que tais falhas de
comunicação não torMembros do Conselho Deliberativo
nem a acontecer.

E
Ipred participa de
encontros em busca
de novidades
diretoria, conselhos e funcionários do
IPRED buscam estar atualizados com as
novidades no setor previdenciário. Para
isso, participam de encontros e congressos em
todo o país. Nos últimos meses, os destaques
foram para eventos realizados em Peruíbe e Campos do Jordão, no Estado de São Paulo. Em Campos, o 6º Congresso da Aneprem (Associação
Nacional das Previdências Municipais) reuniu
cerca de 800 especialistas de todo o país. Segundo o diretor-superintendente do IPRED, Mariano
Palma Villalta, a participação nos congressos é
importante, não apenas para conhecer as novidades no setor previdenciário, mas, sobretudo,
para uma troca de experiências entre os institutos participantes.

A

INFORME PREVIDENCIÁRIO

OPINIÃO

Perícia médica
esta edição, vamos falar um pouco sobre perícia médica. Hoje, o
IPRED conta com dois médicos, dr. Francisco e dr. Nilvaldo e,
por conta disso, não temos mais espera nos processos encaminhados pelo SEESMET. Temos, também, a assistente social, Gisele, que tem trabalhado em apoio ao setor de benefício previdenciário e,
também, no de perícia médica.
Cabe informar que os servidores que estão em acompanhamento na
perícia médica do IPRED serão orientados a providenciar a documentação
para fins de um futuro benefício previdenciário. Uma das principais dúvidas que chegam ao IPRED é em relação à perda da licença-prêmio por
conta de afastamento por problemas de saúde. Vale informar que o servidor nesta condição não perde o benefício. Além disso, o servidor afastado por doença não perde o período em que
ficou licenciado para contagem de sua
aposentadoria, assim como na contagem
de tempo de serviço público no município para o benefício da quarta parte.
Também quero agradecer a oportunidade de estar na diretoria Previdenciária da autarquia graças à
escolha de vocês, servidores. Ocupo
este cargo com prazer, procurando vencer as dificuldades impostas
com dedicação e carinho.

N

Na edição anterior,
lamentamos a postura de uma
profissional da Saúde do
Hospital Municipal, quando a
equipe do IPRED foi ofendida
e desrespeitada. Na ocasião,
ressaltamos que os demais
profissionais atendiam
aos contribuintes de forma
profissional e respeitosa.
A nossa afirmação não se fez
esperar. Recentemente, uma
equipe de médicos,
enfermeiros e demais
funcionários do Pronto
Socorro Municipal
tudo fez para viabilizar
a internação e cirurgia
de um jovem com aneurisma
cerebral. Com sucesso,
conseguiram salvar a vida
do munícipe, que é irmão de
uma funcionária da Educação
e conselheira do IPRED.
O Instituto tinha razão
quando enfatizou o respeito
e o profissionalismo dos
funcionários como um todo,
em especial os da Saúde.

Diretor Previdenciário:
Antônio Mário Carneiro Pereira

Dr. Francisco e Dr. Nivaldo

DIRETORIA FINANCEIRA
Como podemos verificar no demonstrativo financeiro, até o final de setembro já registramos um saldo positivo (superávit) de R$ 7.409.725,99. Por conta dos saldos
positivos acumulados mensalmente, o montante total das aplicações do IPRED (que
era de R$ 14.748.882,99 no final de 2005) está em R$ 22.158.608,98. Temos a
informar ainda que, no fim de setembro, recebemos mais uma parcela referente à
aplicação que o IPRED tem em fundo do Banco Santos. O valor creditado foi de R$
18.661,98. Esta foi a quarta parcela recebida desde agosto do ano passado, e o
montante restituído ao IPRED até agora foi de R$ 158.273,98.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Veja como anda a situação financeira
de seu Instituto de Previdência
SALDO IPRED PREVIDÊNCIA
Saldo em
C/C
19,12
31/12/05
Aplicações 14.748.863,87
TOTAL 14.748.882,99

RECEITA JAN/SET 2006
CONTRIBUIÇÕES
13.132.414,86
APLICAÇÕES
1.885.273,99
DIVERSAS
1.313.758,05
EXTRA-ORÇAMEN.
1.188.133,30
TOTAL

RECEITAS (+)
DESPESAS (-)

Saldo em
30/09/06

17.519.580,20
10.109.854,21

C/C
39.982,97
Aplicações 22.118.626,01
TOTAL 22.158.608,98

17.519.580,20

DESPESAS JAN/SET 2006
SALÁRIOS E ENCARGOS
420.634,63
APOSENT. E PENSION.
8.641.234,46
CUSTEIO
347.957,61
EXTRA-ORÇAMEN.
700.027,51
TOTAL
10.109.854,21
SALDO DO PERÍODO

7.409.725,99

Diretor financeiro: Washington Luiz Marchezepe

Dia do
Servidor
Público
O IPRED parabeniza os
servidores pelo Dia do
Funcionário Público,
28 de outubro. A data
deveria ser duplamente
comemorada pelos ativos,
pela forma consciente de
servir o município. Aos
inativos, o agradecimento
pelas transformações
que provocaram em nossa
cidade durante o período
em que estiveram à frente
dos serviços.

BENEFÍCIOS

FESTA

Serviço de
pagamento de
benefícios
Atualmente, o IPRED paga 823 benefícios de aposentadoria, pensão e
complementações. Por isso é importante a realização de um estudo atuarial. É de grande importância que
seja conhecido quanta verba será
necessária ter nos cofres para que
todos os benefícios –os que já foram
concedidos e os que ainda serão –
sejam cobertos. Para isso, é importante que todos os servidores tenham interesse em conhecer e participar das atividades do Instituto.
Aposentadorias concedidas em julho, agosto, setembro e outubro
• Maria Geralda Fernandes –
Secret. Administração
• Liete da Silva Magalhães –
Sec. Saúde – Samu
• Renilva Mota Ferreira –
Educação – Emei Santo Dias
• Luigi Alfredo Dorsa Neto –
Sec. Saúde – Pronto Socorro Central
• Azemar Antonio dos Santos –
Educação – GCM
• Dagmar da Rocha –
Educação – Emei Jd. Arco Íris
• Mauro Donizete Gomes –
Secret. de Obras
• Lilidrovana Seewald –
Educação – Emei Sta. Luzia
• Fernando Francisco dos Anjos –
Secret. Obras – Pré Moldados
• Rosilene Patu Ferreira –
Sec. Saúde – UBS Casagrande
• Alvarinda Graciano de Paiva –
Sec. Saúde – UBS Jd. Promissão
• Sonia Aparecida Joanes Sabino –
Sec. Esportes
• Marta da Silva Agostino –
Educação – Emei Jd. Portinari
• Maria Luiza Paulibio –
Sec. Saúde – Hospital Municipal
• Lucia Maria João –
Sec. Saúde – Hospital Municipal
• Afonso Guedes de Faria –
Educação - GCM
• Jisé Alves da Silva – Sec. Obras
• Eliete Nancy de Oliveira – “Defesa
Social
• Odilon Xavier –
Sec. Saúde – Hospital Municipal
• Carlos Antonio Ferreira –
Educação - GCM
• Irene Felipe de Souza – Educação
• Hilda Madalena de Jesus –
Sec. Saúde – Hospital Municipal
• Mario Branco Hurtado –
Câmara Municipal

Prepare-se para a
festa de fim de ano
tradicional festa de final de ano do IPRED já tem data definida.
No próximo dia 15 de dezembro, uma sexta-feira, haverá muita
diversão na Mansão dos Pinheiros, em Diadema. A comemoração
será das 10h às 15h e terá churrasco, gincanas e sorteios de brindes.
Além disso, quem for ao buffet poderá utilizar a piscina do local.
Como as vagas são limitadas, para participar será necessária a retirada
do convite (gratuito) na sede do IPRED, a partir do dia 30 de novembro.
Cada aposentado e pensionista poderá levar um convidado.
A festa também será uma oportunidade para os servidores, ativos e inativos, mostrarem seus dotes artísticos. A diretoria do Instituto convida a
todos para mostrar um pouco do talento, seja na música, poesia, contos e
outros. Basta enviar os trabalhos para o IPRED.
A Mansão dos Pinheiros fica na rua Manuel da Nóbrega, 235, Centro,
Diadema. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone: 4043-3779.

A

AGRADECIMENTO
“Se cada um de seus dias for uma centelha de luz, no fim de
sua vida terá iluminado o mundo!” (T. Merlo)
Com este provérbio, queremos fazer um agradecimento a uma
servidora que, por cerca de oito anos, prestou serviços ao nosso
Instituto. O texto nos diz muito quando levamos a sério o nosso
trabalho, servindo com carinho, dedicação sem medir esforços,
procurando sempre fazer o melhor. Desta forma, queremos dizer
o nosso muito obrigado a você, Rosania das Dores Mendes, por
ter passado por aqui e deixado parte do seu brilho!
Com carinho, dos diretores e colegas do IPRED.

IPRED tem novo horário de atendimento: das 8h30 às 17h30
IPRED NOTÍCIAS é uma publicação do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema, dirigida ao funcionalismo do município – Rua Regente Feijó, 246, Centro, Diadema – Tel (11) 4043-3779 •Tiragem: 6.500 exemplares
Diretoria Executiva: Mariano Palma Villalta - diretor-superintendente• Washington Luiz Marchezepe - diretor financeiro
• Antonio Mário C. Pereira - diretor previdenciário
Custo da Produção Gráfica
Conselho Deliberativo: Ana Maria da Silva Santos, Andréia Silva de Oliveira, Jorge
e Editorial e Distribuição (própria
Luiz Ferreira Lima, José Ferreira de Lima, Maria Bernadete dos Santos, Francisco
do IPRED e gratuita): R$ 5.618,00
Rodrigues de Lima, Johnny Takara Furusato, Maria de Lourdes Rosa, Parsifal
Preço Unitário: R$ 0,87
Ziomar dos Santos, Mario Luis Christiano de Sousa
Nº do Processo da licitação:
0091/2005
Conselho Fiscal: Roberto Catelan, Ademir José Farisato, Silvia Maria Torres, Davilson Casarin
Nª do Contrato: 0005/2005
Produção Editorial e Visual: Interativa Comunicação (11) 4368-6445 - A Interativa é uma empresa filiada à Aberje
Tiragem: 6.500
Redação: Fabiana Cotrim • Jornalista Responsável: Fabiana Cotrim (Mtb: 28558)
Data da publicação: Novembro de 2006
Fotos: Arquivos IPRED / Divulgação • Projeto Gráfico e Diagramação: Marcelo Cason

