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Instituto de Previdência reúne 
servidores em audiência

Sala Verde

Em reunião com o IPMI, auxiliares de 
biblioteca de Itapeva se informam so-
bre aposentadoria e pensão. Página 2Página 2

Reunião Dedicação dos conse
conselheiros é reconhecida em re- 
reunião do IPMI.

Vida Nova Depois de uma
vida dedicada ao serviço público,   
Neusa Marina se aposenta no IPMI

O Instituto de Previdência 
Municipal de Itapeva (IPMI) 
realizou uma audiência 
pública em novembro, para 
apresentar as aplicações 
financeiras realizadas nos 
últimos meses de 2013 e 
informações relacionadas a 
pensões e aposentadorias.
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TRANSPARÊNCIA

Audiência. O superintendente do IPMI Eduardo Yamaya fala aos servidores

COMUNICAÇÃO

IPMI trabalha 
para levar 
informação
Site, fanpage, informativo e 
outras ações estão sendo 
desenvolvidas pelo Instituto 
para aumentar interação e 
informação com os servi-
dores públicos municipais.



Desde que o Instituto de Previ-
dência Municipal de Itapeva 
(IPMI) foi criado, em 2012, 

um dos objetivos principais da equipe 
gestora é estar sempre próxima dos 
servidores públicos municipais. Nossa 
busca por clareza e transparência nas 
informações e nas ações que realiza-
mos internamente no Instituto é cons-
tante e, desde o ano passado, inicia-
mos um amplo programa que visa a 
melhoria dessa comunicação.

O IPMI nasceu da necessidade de 
uma maior eficiência de gestão da 
previdência municipal e, consequen-

O IPMI quer estar perto de você
CARTA AO LEITOR

Eduardo Yamaya
Superintendente - IPMI

A dedicação dos membros do Con-
selho Administrativo e do Comitê de 
Investimentos do Instituto de Pre-
vidência Municipal de Itapeva (IPMI) 
mereceu destaque durante a reunião 
ordinária realizada na sede da institu-
ição, em fevereiro. O superintendente 
do IPMI, Eduardo Yamaya citou alguns 
exemplos que mostram o esforço da 
equipe para atender as demandas que 
envolvem o IPMI. 

Eduardo mencionou situações onde 
os membros do Conselho e do Co-
mitê se superaram em busca de mais 
conhecimento para poder oferecer o 
melhor serviço aos servidores públi-
cos de Itapeva. Uma delas foi a par-
ticipação do Comitê de Investimentos 
em um curso, via web, sobre mercado 
financeiro. “Foi um curso extenso, que 
exigiu muita disposição e tempo da 
nossa equipe”, diz. 

Dedicação dos conselheiros é reconhecida no IPMI

temente, uma redução nos gastos do 
governo municipal, uma vez que, com 
o estabelecimento do Regime Próprio 
houve uma padronização nos crité-

rios para a concessão de benefícios. 
Porém, alguns servidores ainda têm 
dúvidas relacionadas ao seu funcio-
namento, suas atribuições e, é claro, 
com relação ao que muda na prática 
nas aposentadorias e pensões.

Hoje, com o desenvolvimento do 
nosso site, nosso boletim eletrônico 
e a participação do IPMI nas redes 
sociais, queremos abrir canais para 
que os servidores entrem em conta-
to conosco, nos enviem sugestões 
e comentários, perguntas, para que 
possamos efetivamente cumprir com 
nossa missão, que é garantir aos se-
gurados qualidade e excelência na 
prestação dos serviços, trabalhando 
com transparência, ética e, acima de 
tudo, responsabilidade.

Hoje, a Portaria 4040, do Ministério 
da Previdência passou a exigir mais 
conhecimento e reponsabilidade dos 
Conselhos que atuam nesta área. 
“Nossa equipe se antecedeu a essa 
exigência”, revela o superintendente, 
explicando que com a mudança, o 
Conselho passa a ser um órgão delib-
erativo dentro do IPMI, e não somente 
consultivo, como foi até agora.

Foram debatidas melhorias para as 
reuniões realizadas pelo Conselho. 
Uma delas é o envio da pauta de for-
ma mais detalhada, com antecedên-
cia, para que os membros possam se 
informar melhor sobre os temas, agili-
zando assim os processos internos 
do IPMI. Ainda durante a reunião, foi 
oficializado o ingresso do conselheiro 
João Ricardo Figueiredo de Almeida, 
coordenador jurídico da Prefeitura 
Municipal de Itapeva, na equipe de 

conselheiros administrativos do IPMI. 
Além de João Ricardo, o Conselho 
Administrativo do IPMI é composto 
pelos membros titulares César André 
Fattori, da Secretaria Municipal da 
Saúde, Eduardo Yamaya, do IPMI, 
Flávio Eduardo Mariosi da Silva, da 
Secretaria Municipal de Administra-
ção e Finanças, Helena Marczuk de 
Oliveira e Marcos Paulo Guimarães, 
da Secretaria Municipal de Governo 
e Negócios Jurídicos, além de Walter 
Lázaro dos Santos, da Câmara Mu-
nicipal de Itapeva.

Já o Comitê de Investimentos é 
composto pelos servidores João Car-
los Parré, da Secretaria Municipal da 
Saúde, além de Flávio Eduardo Mario-
si da Silva, César André Fattori e Wal-
ter Lázaro dos Santos, que também 
compõem o Conselho Administrativo 
do IPMI.

Eduardo Yamaya



Uma vida nova está à espera da 
ex-merendeira Neusa Marina 
Tavares, de 61 anos. Depois 

de uma história de lutas e muito tra-
balho, ela se aposentou pelo Instituto 
de Previdência Municipal de Itapeva 
(IPMI) nesta semana e com a mudan-
ça, ela só tem uma certeza: vai ser 
muito feliz.

“Vou passar mais tempo com mi-
nha netinha Isadora, de oito meses”, 
responde ela sorrindo, quando ques-
tionada sobre quais são seus projetos 
para o futuro. Filha de pais agriculto-
res, Neusa começou a trabalhar na 
lavoura aos 10 anos de idade. O ofício 
ela aprendeu com uma madrinha, com 
quem foi morar para fugir da extrema 
pobreza que assolava a família, mora-
dora do Bairro Sanbra, na zona rural 
de Itapeva.

Não foi fácil. Foram muitos dias de 
trabalho braçal, até que Neusa entrou 
para o quadro de funcionários da Pre-
feitura, como varredoura de rua, em 
1983. Das ruas, num momento de sor-
te, foi escolhida para ser cozinheira na 
Escola Professor José Vasques Ferra-
ri. “Eu não queria ir, tinha medo de não 
conseguir cozinhar direito para tantas 
pessoas”, lembra. Quando chegou lá, 
avisou que ficaria apenas por alguns 
dias. Acabou ficando quase 17 anos.

“Era uma alegria ver aqueles alunos 
se alimentando”, diz. Neusa chegou a 
cozinhar para cerca de dois mil estu-
dantes e fala com carinho da saudosa 
diretora Zelina Guimarães, que apos-
tou no potencial de cozinheira da ex

Uma vida nova para Neusa Marina
A boia-fria que chegou a 
cozinhar para dois mil alunos 
por dia comemora a concessão 
de aposentadoria pelo IPMI

-boia-fria. Antes de chegar ao Lar Es-
perança, seu último trabalho, Neusa 
também cozinhou para os alunos da 
Escola Professora Maria de Lourdes 
Ribeiro.

Contando com a mesma sorte, du-
rante o tempo em que esteve na lim-
peza de ruas, um dia Neusa teve a 
oportunidade de adotar uma garotinha 
recém-nascida, a mãe da pequena 
Isadora. Para conseguir legalizar a 
adoção foi outro trabalho difícil. “Eu 
tinha muito medo de perder a guar-
da da minha filha”, conta. Mas Neu-
sa novamente se mostrou forte e ao 
mesmo tempo contou com o apoio de 
pessoas que a ajudaram durante todo 
o processo.

Hoje, com a felicidade da família, 
faltava mesmo a tranquilidade que a 
maturidade exige. “Eu gostava muito 
de trabalhar na escola, mas já estava 
precisando da aposentadoria”, diz. 
Com o apoio da equipe do Instituto 
de Previdência Municipal de Itapeva 
(IPMI), o trabalho ficou mais leve. “O 

pessoal aqui do Instituto me ajudou 
muito. Eu tinha muitas dúvidas, mas 
fui orientada e agora já estou aqui”, 
disse Neusa, na segunda-feira, dia 
03, dia da concessão da aposentado-
ria, realizada pelo superintendente do 
IPMI, Eduardo Yamaya.

“Para nós é uma alegria muito gran-
de poder participar de um momento 
tão importante na vida dos servidores 
públicos municipais. São pessoas que 
trabalharam muito e que, através do 
IPMI, passam a ser beneficiadas com 
a aposentadoria”, diz Eduardo. “Elas 
merecem todo o nosso respeito”, con-
clui.

 
Beneficiados. Duas novas apo-

sentadorias foram concedidas pelo 
IPMI na primeira semana do ano. Os 
servidores Antônio Rodrigues de Sou-
za, de 62 anos e José Domingues 
Ribeiro, de 56 anos, foram contem-
plados. As concessões também foram 
feitas pelo superintendente do IPMI, 
Eduardo Yamaya.

APOSENTADORIA

Carinho. Eduardo Yamaya a a ex-servidora Neusa Marina Tavares



O Instituto de Previdência Muni-
cipal de Itapeva (IPMI) reali-
zou uma audiência pública no 

dia 07 de novembro, para apresentar 
as aplicações financeiras realizadas 
nos últimos meses e informações re-
lacionadas a pensões e aposentado-
rias. O evento aconteceu na Câmara 
Municipal e, na avaliação do superin-
tendente do IPMI, Eduardo Yamaya, 
os resultados foram positivos, já que 
se esclareceram pontos que geravam 
dúvidas e questionamentos entre os 
servidores e a comunidade em geral.

Para um público estimado em cer-
ca de 200 pessoas, Yamaya mos-
trou em números as vantagens da 
aposentadoria no Regime Próprio de 
Previdência. Ele citou o exemplo de 
uma servidora municipal, de 55 anos, 
que tem 30 anos de contribuição e 
remuneração atual de R$ 1.800. No 
cálculo pela média dos 80% maiores 

IPMI reúne cerca de 200 
servidores na Câmara

Superintendente apresentou 
dados sobre aplicações 
financeiras e as condições de 
aposentadorias

salários de contribuição desde 1994, 
ela se aposentaria hoje, pelo regime 
próprio, com R$ 1.600,00. Já se ela 
estivesse integrada no sistema pre-
videnciário do INSS, nestas mesmas 
condições, devido o fator previdenciá-
rio, o valor da aposentadoria dela se-
ria de R$ 1.147,04. Ou seja, pelo INSS 
essa aposentada receberia menos R$ 
452,96.

O superintendente também apre-
sentou as aplicações financeiras. São 
R$ 24 milhões aplicados em fundos 
de investimentos atrelados à inflação 
(IMA-B) ou pré-fixados (IRF-M) com 
papéis do governo federal. Ele expli-
cou as influências de mercado a que 
estão sujeitas as aplicações, mas de-
monstrou que, se forem submetidos a 
uma gestão responsável e transparen-
te, os recursos permanecem seguros. 

“O papel de fiscalizar é muito im-
portante”, disse Yamaya. “Por isso o 
IPMI está investindo em capacitação 
e informação aos segurados. Os con-
selheiros, representantes dos servido-
res, têm papel fundamental na condu-
ção, decisão e fiscalização dos atos 
do IPMI”, disse.

TRANSPARÊNCIA

Cerca de 50 Auxiliares de Biblioteca, 
inseridos no quadro de servidores da 
Prefeitura Municipal de Itapeva parti-
ciparam da reunião com membros do 
Instituto de Previdência Municipal de 
Itapeva (IPMI), na Sala Verde, em ou-
tubro de 2013. A reunião teve por obje-
tivo informar, sanar dúvidas e orientar 
os servidores com relação às regras 
previdenciárias da categoria.

A apresentação foi feita pelo supe-
rintendente do IPMI, Eduardo Yamaya. 
Segundo ele, a reunião teve o objetivo 
principal de prestar esclarecimento so-
bre o Instituto de Previdência. “O IPMI 
é um órgão relativamente novo e por 
isso mesmo oferece dúvidas para os 
segurados. Uma reunião como essa é 
uma excelente oportunidade para nos 
apresentarmos e mostrarmos que sua 
atuação é transparente e responsá-
vel”, disse o superintendente.

Para a auxiliar de Biblioteca Edite 
de Fátima Rodrigues Silva, servidora 
municipal desde 2002, a apresenta-
ção foi esclarecedora. “Adorei a reu-
nião. Foi muito importante para mim e 
para meus colegas, porque o Eduardo 
(Yamaya) soube explicar muito bem 
várias questões que tínhamos dúvidas 
com relação à nossa aposentadoria”, 
diz ela.

Os servidores podem acompanhar 
as atividades do Instituto e ficar aten-
tos à Lei Municipal n. 3336/2012 e ao 
Estatuto dos Servidores Públicos n. 
1777/2002. “Assim, ficará mais fácil 
entender as normas e regras do servi-
ço público, garantindo sua satisfação 
e a qualidade do nosso atendimento”, 
diz Eduardo Yamaya. 

Previdência é 
tema de reunião 
com servidores da 
Educação

Informação. Audiência foi realizada na Câmara Municipal de Itapeva


