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APRESENTAÇÃO

Quando se pensou em comemorar 
os 50 anos de existência do Institu-
to de Previdência do Município de 
Taubaté, com sessão de Câmara, 
com convidados, homenagens aos 
ex-presidentes, a todos os contri-
buintes obrigatórios, facultativos, 
vereadores, prefeitos e, principal-
mente, aos servidores do IPMT, logo 
veio em nossa mente editar uma 
revista comemorativa.
Assim, depois de muita pesquisa, 
busca de documentos, pedidos 
aos ex-presidentes, conselheiros, 
participantes ativos do IPMT, con-
seguimos muitas informações e 
documentos que apresentamos ao 
caro leitor para conhecer e relem-
brar informações, revivendo, assim, 
alguns momentos do passado, desde 
a mensagem do projeto de lei de 
criação até os dias de hoje.
Queremos agradecer a todas as 
pessoas que contribuíram para o su-
cesso que hoje comemoramos, o 50º 
aniversário do Instituto de Previdên-
cia do Município de Taubaté.  
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Comemoração do 50º aniversário de 
fundação do 
instituto de PrevidênCia do muniCíPio de 
taubaté

realização

Instituto de Previdência do Município 
de Taubaté
Rua Dr. Pedro Costa, 173 – Centro
Tel. (12) 3632-4166 e 3632-4674
www.ipmt.sp.gov.br

Pesquisa e texto

Luiz Carlos Batista e Marcos Geia

diagramação

Lincoln Santiago

fotografias

Luiz Carlos Batista, Marcos Geia e 
acervos
Agradecimento a todos os servidores 
do IPMT

imPressão

Resolução Indústrias Gráficas

aPoio

Câmara Municipal de Taubaté



IPMT 50 ANOS

4

MENSAGEM DO PREFEITO

Ao ensejo do 50º aniversário do Instituto de 
Previdência do Município de Taubaté, transmito 
meus cumprimentos e votos de que os trabalhos 
desempenhados ao longo desse tempo em prol do 
funcionalismo público tenham continuidade com o 
mesmo afinco, dedicação e progresso com que vêm 
transcorrendo.
Tal Instituto, criado pela Lei Municipal nº 821, de 
27 de outubro de 1964, para tratar de assuntos 
voltados para a previdência dos servidores públicos 
de nosso município, teve como primeiro presidente 
o Sr. Umberto Passarelli, prata desta Casa, 
nomeado pelo prefeito da época, Jaurés Guisard.
A dignidade com que Umberto Passarelli conduziu 
a presidência desse órgão, bem como pautou toda 
a trajetória de sua vida perante as adversidades que 
lhes foram impostas, culminou no nome do prédio: 
Edifício “Umberto Passarelli”.
Posteriormente, vários servidores com o mesmo 
cunho de relevância entraram para a história e 
presidiram com igual maestria nosso querido IPMT.
Quanto à questão financeira do Instituto 
homenageado, cabe destacar que todos os 
compromissos decorrentes dos encargos 
relacionados com a folha de pagamento de seus 
ativos, inativos e pensionistas, sempre foram 
cumpridos mesmo em momentos difíceis.
Por tais fatos é que parabenizamos o Instituto de 
Previdência do Município de Taubaté – IPMT, vez 
que os serviços previdenciários disponibilizados aos 
servidores públicos municipais necessitam cada vez 
mais da presença atuante desse órgão a fim de que 
os princípios garantidos a eles sejam consolidados 
em sua plenitude. 
O IPMT é merecedor de toda honraria e, na 
oportunidade, o lançamento de uma revista 
abrilhantará tão justa homenagem. 

Prefeito José bernardo ortiz monteiro Junior
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Ao se resgatar a memória do Instituto de 
Previdência do Município de Taubaté, um direito 
social que avançou e se consolidou ao longo de 50 
anos, passando os servidores públicos municipais, 
com inscrição compulsória, há que se agradecer 
a Prefeitura Municipal de Taubaté, Câmara 
Municipal, Universidade de Taubaté, autoridades, 
dirigentes e profissionais que, efetivamente, 
permitiram o fortalecimento desta autarquia 
previdenciária.

sérgio luiz do nasCimento

Presidente do iPmt
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA 
CÂMARA DE TAUBATÉ

A valorização da história do Instituto de 
Previdência do Município de Taubaté nos convida 
ao exercício de olhar o passado de uma trajetória 
construída sempre, e necessariamente, visando 
garantir o futuro dos servidores municipais.
Com foco no bem-estar e na qualidade de vida 
daqueles que dedicaram a carreira profissional 
à administração da cidade, o IPMT tem como 
marca, nessas cinco décadas, a transparência na 
gestão dos recursos e o zelo com o patrimônio 
financeiro construído pelos trabalhadores.
Para tanto, a Câmara atuou todos esses anos ao 
encontro do ideal do Instituto, apoiando projetos 
necessários à continuidade desse trabalho. 
Vale pontuar que os servidores municipais de 
Taubaté, contratados em regime estatutário, não 
contribuem com o INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social), e sim com o IPMT. Isso significa 
que, quando findam a carreira e chegam ao 
período de gozar o descanso merecido da 
aposentadoria, têm o benefício pago pelo órgão 
municipal.
Quanta responsabilidade carrega a equipe de 
profissionais que compõem o quadro do IPMT, 
a quem a Câmara registra congratulações. 
Devotando seus conhecimentos e 
profissionalismo, garantem a saúde e a vida deste 
órgão tão importante da administração municipal, 
e, da Câmara, são amigos, sempre bem-vindos, 
nos momentos em que se faz necessário dar as 
mãos em prol do futuro do funcionalismo.
Nesta data marcante, em que comemoramos 
meio século do IPMT, dedicamos esforços e 
fazemos votos de saúde financeira ao longo de 
muitos meios séculos mais, e que essa relação 
de cooperação e cordialidade contribua para o 
futuro de sucesso.

vereador Carlos Peixoto
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MENSAGEM DO REITOR DA UNITAU

O Instituto de Previdência do Município de 
Taubaté é um órgão muito importante, não só 
para os servidores públicos da Unitau, como 
também da Prefeitura e da Câmara. É o Instituto 
de Previdência que vai garantir o nosso futuro, 
garantir nossa aposentadoria. Nós esperamos 
que tenha uma boa saúde financeira e um futuro 
brilhante. 
A Universidade de Taubaté deseja muito sucesso e 
vida muito longa para o nosso Instituto. 

(Depoimento à TV Câmara Taubaté)

José rui Camargo
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MENSAGEM DA ASSOCIAÇÃO DOS 
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE 
TAUBATÉ

Nesta oportunidade, homenageamos o Instituto 
de Previdência do Município de Taubaté, criado 
pela Lei nº 821, de 27 de outubro de 1964, que 
completa seus 50 anos de existência.
O IPMT, ao longo de sua história, tem contribuído 
para os servidores públicos municipais da 
Prefeitura, Câmara e Universidade de Taubaté, na 
busca de uma previdência cada vez melhor.
Esta homenagem estende-se, também, ao Sr. 
Umberto Passarelli (in memoriam), primeiro 
presidente dessa autarquia, e aos demais que o 
sucederam, que contribuíram para o crescimento 
e fortalecimento do Instituto, atualmente 
presidido pelo Dr. Sérgio Luiz do Nascimento, 
além de toda a diretoria dessa autarquia que, com 
excelência, administra o IPMT.

eliete alves ferreira

Presidente
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MENSAGEM DO SINDICATO DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS

Em 1964, a fundação do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté foi uma ação marcante em nossa 
região. Hoje, como um dos representantes dos servidores 
públicos municipais, já que estou à frente da presidência 
do Sindicato, considero o IPMT um motivo de orgulho, não 
apenas para nós, que somos funcionários do município, mas 
também por Taubaté.
Esta instituição representa um pilar para nossa cidade, 
garantindo a aposentadoria dos servidores municipais e 
a pensão de seus dependentes. Essa consideração é de 
suma importância nos dias de hoje, uma vez que estamos 
diante de uma crise que atinge nosso país, sobretudo no 
sistema previdenciário, trazendo insegurança para milhares 
de trabalhadores. Esses problemas que enfrentamos na 
previdência social são decorrentes de uma série de fatos, que 
vão desde a má administração dos recursos do país até ao 
envelhecimento da população, o que aumenta o número de 
pessoas beneficiadas e diminui o de contribuintes.
Posso citar inúmeras vantagens de termos nosso próprio 
Instituto de Previdência. Dentre elas está a participação 
direta que podemos ter, o que permite nossa proximidade 
com o sistema de previdência e o acompanhamento da 
garantia de nosso direito e aposentadoria, uma vez que 
devemos ter representantes do funcionalismo público 
municipal na administração do Instituto. Dessa forma, temos 
mais transparência e responsabilidade nas ações dos gestores, 
podendo dar sugestões e participar ativamente.
Além disso, a agilidade para a concessão de benefícios é 
maior do que em um instituto de previdência nacional, na 
qual a burocracia interfere nos serviços a que o cidadão tem 
direito.
Para mim, a vantagem que merece destaque é a integralidade 
no pagamento dos benefícios, ou seja, o servidor se aposenta 
recebendo o valor integral de seu último salário, permitindo 
que mantenha a qualidade e o padrão de vida para si e 
sua família. Uma grande conquista para nós, servidores de 
Taubaté.
Confio na capacidade e na qualidade da gestão fiscal e 
administrativa do nosso IPMT e tenho convicção de que esta 
instituição logrará por muitos anos benefícios dos servidores 
municipais de Taubaté.
O IPMT merece colher os louros desta trajetória.

augusto César “guará”
Presidente
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O Instituto de Previdência do Município de 
Taubaté – IPMT, criado pela Lei Municipal nº 
821 de 27 de outubro de 1964, é regulamentado 
pelo Decreto 1334 de 12 de março de 1965 
sob a forma de autarquia e tem por objetivo a 
criação do regime de previdência dos servidores 
da municipalidade e de suas autarquias, de 
caráter contributivo e vinculação obrigatória de 
seus membros de forma a assegurar os recursos 
financeiros necessários ao pagamento das 
aposentadorias e pensões de seus segurados e 
dependentes, e ainda, conceder assistência à 
saúde de seus assistidos.
A iniciativa pela criação do referido sistema 
coube ao Poder Legislativo através dos 
vereadores Amaletto Marino, Umberto Puccinelli, 
entre outros, que apresentou o projeto de 
lei 612/63, aprovado por unanimidade pelos 
demais vereadores e sancionado pelo prefeito 
Jaurés Guisard, constituindo-se na lei municipal 
supramencionada.
Entre as primeiras providências adotadas na 
implantação dos serviços autárquicos, tem-se 
a designação dos seguintes conselheiros: Dr. 
Jose Alves, representante do Poder Legislativo; 
Dr. Sebastião Monteiro Bonato, representante 
das autarquias municipais, Umberto Passarelli, 
representante da Associação dos Servidores 
Municipais e por mim, Benedito Newton Barros, 
como representante da municipalidade.
O recém criado conselho me incumbiu pela 
contabilidade e tesouraria da referida autarquia.
Por designação do então prefeito, Dr. Milton 
Alvarenga Peixoto, fui designado presidente no 
período de 18 de julho de 1974 a 30 de janeiro de 
1977, quando do meu pedido de exoneração da 
função.
Pela confiança em mim depositada à época, senti-
me muito honrado, de maneira a atuar sempre 
nos melhores interesses daquela instituição.

benedito newton barros

ex-Presidente do iPmt
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Em 1979 assumia o governo de Taubaté o Sr. 
Waldomiro Carvalho, e de início ele se propôs a 
constituir uma equipe de governo para levar avante 
um plano de trabalho necessário a atender as reais 
necessidades da cidade. Convocado, compareci ao 
gabinete e fui informado pelo chefe do Executivo 
que necessitava de minha colaboração a fim de 
dar cumprimento ao plano de trabalho por ele 
elaborado. A missão a mim colocada foi de assumir 
a presidência do IPMT, o que, de momento, fiquei 
deveras surpreso e apreensivo com o honroso 
convite, face à real responsabilidade de dirigir 
um órgão previdenciário que, graças a um árduo 
trabalho de ilustres pessoas, se tornara uma 
realidade, trazendo inestimáveis benefícios ao 
funcionalismo municipal de Taubaté.
Embora sabedor da responsabilidade que iria 
abraçar, entendi em aceitar essa tarefa e procurei 
com muito esforço e dedicação corresponder à 
confiança em mim depositada. É preciso ressaltar 
a colaboração que tive de honradas pessoas que 
compunham o Conselho Administrativo, como 
Amando Afonso, Alice Fondello Pereira da Silva, 
José Roberto dos Santos, Paulo Roberto Padovani 
Squarcina, Luiz Simões Berthoud, José Victor Borges 
e Evandro Campos. Foi, sem dúvida alguma, uma 
equipe que sempre esteve presente, procurando 
resolver os problemas da entidade previdenciária da 
melhor maneira possível.
Da mesma forma há ainda que enaltecer o trabalho 
dos funcionários da entidade, que desempenharam 
suas funções com honradez e dedicação, prestando 
significativo serviço, fazendo com que o órgão 
previdenciário pudesse prestar contas de tudo que 
pode realizar dentro dos princípios ético e moral. 
Dentro do corpo funcional da entidade, pudemos 
contar com serviços de dois conceituados médicos da 
cidade, Antonio Carlos F. de Alvarenga e Raimundo 
Carlos Boanerges de Araújo, e ainda com um 
gabinete dentário sob a direção de um conceituado 
profissional, Jose Chibébe Junior.
É, sem dúvida, motivo de muito orgulho ter dirigido 
os destinos da entidade por dois períodos e recebido 
da colenda Câmara Municipal, por iniciativa do 
vereador Wilson Fim, as congratulações pelos 
serviços prestados ao município. 

edson Passarelli CHrisPim de CamPos

ex-Presidente do iPmt
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Compreendi muito rapidamente que a missão do IPMT 
era amparar o ser humano no momento em que ele 
se mostrava mais fragilizado. Essa compreensão foi se 
consolidando ao longo de minha carreira dentro do IPMT, 
que iniciou com minha efetivação após concurso público 
e se prolongou pelos diferentes cargos ocupados, desde a 
Tesouraria até a Presidência.
O IPMT foi reconhecido pelos servidores como uma 
autarquia que além de garantir a aposentadoria aos 
seus ainda prestava assistência médica, odontológica, 
laboratorial e hospitalar de primeira qualidade, além da 
pensão aos dependentes por morte do titular.   
No prédio próprio do IPMT à Rua Pedro Costa acorriam 
todos aqueles que eram atendidos nos gabinetes médico e 
odontológico ou iam retirar guias para consultas médicas 
ou outro tipo de assistência que o excelente plano médico 
do IPMT oferecia. Esse plano era bem visto também pelos 
médicos. 
Algumas concessões da época, como a Lei Complementar 
n° 1, de outubro de 1990, que permitia ao contribuinte 
aposentar-se com apenas cinco anos de contribuição 
junto ao IPMT, favoreceu o servidor que contribuísse 
25 anos com a previdência nacional e nos cinco anos 
posteriores passasse a ser funcionário da Prefeitura, 
Câmara e autarquias. Junto a isso, o projeto de lei de 22 
de julho de 1992 destacava a pensão devida ao cônjuge 
do sexo masculino pelo falecimento da servidora. Esses 
benefícios  e outros arranjos administrativos na concessão 
de aposentadorias acenderam a luz vermelha nos cofres 
do IPMT, uma vez que dentre alguns problemas o repasse 
da Unitau não se fazia suficiente financeiramente. 
Sobrecarregar a carga horária de seus professores nos 
últimos anos de exercício era uma prática que prejudicava 
o IPMT, o número de aposentadorias crescia, e foram 
necessárias medidas austeras para conter abusos. 
Surgiram então controles amparados por legislações 
específicas para controlar a saúde financeira dos institutos 
previdenciários e a proibição de investir na área de saúde. 
Encerrou-se aí o setor de assistência médica, provocando 
prejuízo enorme na tranquilidade do servidor e seus 
familiares.      
Todavia, o IPMT chega razoavelmente saudável ao 
seu aniversário de 50 anos, e esperamos que assim 
prossiga na sua trajetória.  Mas não podemos esmorecer. 
Dificuldades poderão aparecer num breve futuro, pois o 
envelhecimento da população está se prolongando, e o 
tempo de benefício está se alargando, provocando uma 
conta difícil de fechar.  

José roberto dos santos

ex-Presidente do iPmt
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Bem poucos institutos de natureza pública, 
especialmente tratando-se de previdência, 
conseguem passar anos sem qualquer 
intervenção negativa.
Assim sendo, não sem sacrifício de alguns é que 
nos juntamos para comemorarmos esta grande 
data.  Alguns desfalques houve aqui na terra, mas 
não nos nossos corações, pois os entes queridos 
morrem, mas não desaparecem.
Hoje, para mim, que pertenço a este renomado 
Instituto, é uma satisfação ter ultrapassado 
alguns duros revezes, que não são mistério para 
ninguém.
Os imprevistos apareceram, mas o desânimo 
nunca atingiram seus dirigentes. O IPMT é 
uma família; lembro esses pequenos fatos e 
mais do que nunca dou graças a Deus por ter 
compartilhado esse grande prêmio de termos 
ainda junto de nós sócios, funcionários e 
diretoria por mais de cinco décadas espalhando 
por esta grande Taubaté a sua orientação e 
apoio a todos que procuraram por ele. 
Neste instante que registro como primeira 
presidente mulher deste Instituto, quero deixar 
uma mensagem que não tem pretensões outras 
a não ser agradar o velho tronco da frondosa 
árvore, como quem se debruça sobre si mesmo 
num modo silencioso de orar.
“As folhas das árvores recolhem o orvalho da 
noite e o deixam cair durante o dia à volta do 
tronco, umedecendo-lhe e defendendo-o do 
calor do sol. O velho tronco, por sua vez, recebe 
a carícia das folhas e a devolve em seiva de amor. 
Este é o ciclo da vida!”

PatríCia querido guisard 
ex-Presidente do iPmt
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O Instituto de Previdência do Município de 
Taubaté foi criado em 1964 pelo prefeito da 
época, Sr. Jaurés Guisard. Seu objetivo era 
beneficiar os funcionários públicos efetivos e 
celetistas da Prefeitura, autarquias e Câmara 
Municipal.
O IPMT, até o final de 1998, prestava a seus 
contribuintes assistência médica de qualidade, 
por meio de consultas, internações hospitalares, 
exames e outros atendimentos. O Instituo 
ainda oferecia auxílio-funeral e natalidade 
e, se necessário, financiamento de produtos 
farmacêuticos. 
Com o passar dos anos, o número de aposentados 
aumentou, consequentemente aumentaram 
as despesas. Por conta desse objetivo, o IPMT 
se concentrou no pagamento dos servidores 
aposentados e pensionistas, além de manter 
o atendimento odontológico e médico de 
contribuintes da ativa e inativa. 
Ao relembrar a história do IPMT, quero agradecer 
ao Sr. José Roberto dos Santos, presidente por 
vários anos, por me fazer o convite para ser 
conselheiro do Instituto, sendo titular da pasta 
de Saúde. Agradeço também ao Sr. Teócrito 
Marcondes de Azeredo, por me indicar como 
presidente durante um ano (2000/2001).
Nesta data em que o Instituo de Previdência 
Municipal de Taubaté completa seu 
cinquentenário, podemos dizer que sua história 
pode eternizar essa instituição. É uma honra 
fazer parte dessa história juntamente aos demais 
colaboradores e com a dedicação daqueles 
que ainda hão de agregar seus esforços a esse 
conceituado Instituto. 
É motivo de orgulho dizer que participei da 
história do IPMT, pois é um órgão de muita 
credibilidade e importância em nossa cidade. Com 
a colaboração de todos que por aqui passaram, 
podemos a cada dia consolidar nossos objetivos e 
construir os 50 anos do IPMT. 
A todos os funcionários, colaboradores, 
prestadores de serviços e famílias, desejo 
parabéns!

José amenôr de freitas

ex-Presidente do iPmt
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Os 50 anos de existência do Instituto de 
Previdência do Município de Taubaté 
vem coroar uma história de boa gestão e 
compromissos frente aos objetivos para os quais 
o Instituto foi criado.
Estivemos sempre acompanhando as alterações 
legais e exigências dos órgãos reguladores e de 
fiscalização, buscando o fiel cumprimento de 
todas as premissas vigentes, trabalhando com 
ética e profissionalismo.
A caminhada do IPMT foi marcada por 
momentos de desafios, num conjunto 
esforço de superação e resultados das causas 
previdenciárias. O IPMT mostra que não quer 
comemorar apenas este aniversário, mas muitos 
outros. 
O planejamento e o trabalho em equipe são 
fundamentais para a qualidade dos serviços 
prestados e o reconhecimento da gestão que 
tem o intuito de cumprir com a missão do 
Instituto, de administrar planos de benefícios 
com eficiência e transparência e sempre 
pensando na qualidade de vida de todos os 
segurados.
Queremos frisar a importância da parceria com 
a Prefeitura Municipal de Taubaté, Câmara 
Municipal de Taubaté, Universidade de Taubaté 
e das pessoas envolvidas em todo o processo 
de crescimento do Instituto nesses 50 anos. 
Somente com a união e os esforços em conjunto 
conseguimos chegar até aqui.
Precisamos e queremos avançar ainda mais, 
trabalhando sempre com o pensamento na 
melhoria continuada dos serviços prestados 
aos nossos segurados para que os propósitos 
relacionados a excelência na gestão sejam 
alcançados.
Assim é com muito orgulho que hoje desejamos 
a toda família do IPMT um grandioso e feliz 
aniversário.
Parabéns a todos que fizeram e fazem parte 
desta bela história.

eliana alves aquino de CamPos 
ex-Presidente do iPmt
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Neste momento em que estamos comemorando 50 
anos de serviços prestados pelo IPMT aos servidores 
municipais e ao próprio município, tenho a honra de 
relatar numa breve síntese a contribuição que pude 
dar durante o tempo em que participei do Instituto 
como conselheiro e presidente, nomeado que fui 
pelos senhores prefeitos da época, Salvador George 
Donizete Khuriyeh, José Bernardo Ortiz, Antonio 
Mário Ortiz Mattos, Roberto Pereira Peixoto e José 
Bernardo Ortiz Monteiro Junior, que, aliás, sempre 
confiaram em meu trabalho e depositaram em 
mim a responsabilidade de integrar o Conselho de 
Administração Fiscal, de modo a trabalhar em prol 
dos contribuintes do Instituto e munícipes da nossa 
estimada Taubaté.
Agradeço aos senhores conselheiros Aristides 
Barbosa de Morais Filho, Heloisa Aparecida José, 
Sergio Adriano Gonçalves Geia, Paulo Roberto de 
Sales Vieira, Mario Celso Takahashi, Célio Araújo 
Cembranelli e Neide da Silva Gariglio, que me 
escolheram para assumir a direção da entidade 
durante o período de 27 de outubro de 2005 a 31 de 
outubro de 2007, período de grandes transformações 
no Instituto, dentre as quais posso destacar a 
revitalização da sede, tanto do ponto de vista de obras 
de construção civil, reformas e adaptações quanto 
significativas mudanças na área administrativa.
Quero agradecer a todos os servidores do IPMT que 
colaboraram e não mediram esforços e sacrifícios, pois 
trabalhamos em meio às reformas que estavam sendo 
executadas, de modo a melhorar a acessibilidade e as 
dependências da entidade.
Gostaria de deixar o meu obrigado especial a vocês, 
Heloisa Preda Elias, Nadéa Passarelli de Moura, 
Carolina Leonor F. Oliveira, Rosana Maria dos Santos, 
Suely Santiago Simões, Ana Leopoldina da Cruz, 
Claudia Regina Lucci Áureo Simões, Simone da Silva 
Pedro, Joaquim de Moraes Barbosa, Antero Franco, 
João Batista Pereira, Célia Regina do Paço Baylão, 
Fausto Junior da Cruz e tantos outros que sempre 
estiveram ao meu lado, na difícil mas honrada missão 
de conferir ao nosso querido Instituto as qualidades 
que se esperam de qualquer entidade pública: 
transparência, modernidade, eficiência e austeridade 
no trato da coisa pública.
Meus amigos, meu muito obrigado.

marCos geia 
ex-Presidente do iPmt
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O IPMT chega aos seus 50 anos de idade e, 
apesar de ter sofrido vários percalços em sua 
história, face a repasses não efetuados ou 
efetuados tardiamente, continua vivo, mais vivo 
do que nunca.
Seus funcionários, seus diretores, seus 
procuradores, seus presidentes, foram heróis 
nesse período de 50 anos de existência, nunca 
baixando a guarda, sempre lutando pelo 
crescimento e grandeza do Instituto. 
O IPMT é a “menina dos olhos” do servidor 
público municipal, pois sua continuidade 
proporcionará uma aposentadoria segura no 
futuro.
Eu me orgulho de ter sido presidente, de fazer 
parte da história do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté. 
Parabéns, IPMT!

ernani barros morgado filHo 
ex-Presidente do iPmt
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Criado pela Lei Municipal nº 821, de 27 de 
outubro de 1964, o IPMT (Instituto de Previdên-
cia do Município de Taubaté) completa 50 anos, 
história que começou no início de 1963, quando o 
então vereador Ameletto Marino apresentou, no 
dia 23 de abril, o Projeto de Lei nº 612 para criar a 
autarquia previdenciária.

De autoria de Ameletto Marino e subscrito 
por outros vereadores, entre eles Benedito da Sil-
veira Morais, Humberto Puccinelli e Waldomiro 
Carvalho – membros da comissão nomeada para 
visitar o sistema previdenciário de Ribeirão Pre-
to, o projeto previa inicialmente a denominação 
“Montepio Municipal de Taubaté”.

JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de assegurar aos associados 
e aos beneficiários “toda a assistência”, a justifica-
tiva do projeto tinha o seguinte teor:

“1. À apreciação dos ilustres vereadores 
de Taubaté, tenho a honra de apresentar o 
projeto de lei incluso, que trata da criação do 
Montepio Municipal de Taubaté.

2. Essa criação não pode ser retardada por 
mais tempo.

É sabido que, neste município, quando 
morre qualquer funcionário da Prefeitura, 
mesmo aquele de pequena categoria, a sua 
viúva e dependentes ficam em situação das 
mais difíceis à falta de pensão adequada. 

Recorrem, então, aos senhores vereadores 
que, por alevantado espírito de humanida-
de, tem procurado minorar a situação com 
a apresentação de projetos, concedendo 
pensões. Esses projetos, todavia, muitas ve-

50 anos 
ao lado do servidor 
público municipal

zes, são desvirtuados e merecem repulsa da 
imprensa e do povo, sacrificando, por outro 
lado, a Prefeitura, que se debate com proble-
mas muito sérios.

3. O projeto mencionado, com o estudo e 
as emendas que naturalmente serão apresen-
tadas, tende a corrigir essa anormal situação. 
Cria o Montepio, trata da constituição de suas 
rendas, parte a cargo da Prefeitura e parte a 
cargo dos próprios servidores; o modo de sua 
administração; a gratuidade das funções; a 
participação da Prefeitura nessa administra-
ção; a escrituração dos livros, os fins do Mon-
tepio, os beneficiários, o período de carência 
e demais disposições concernentes. 

4. O projeto, assim, é de indubitável im-
portância, e os funcionários, em seu geral, 
devem compreender que o problema do am-
paro à família (viúva e filhos) precisa contar, 
de modo específico, com a contribuição dos 
mesmos funcionários.

5. Espero, assim, a aprovação”.

PARECERES DAS COMISSÕES

O vereador Wilson Alves de Carvalho consi-
derou “legal” a propositura, parecer que teve tam-
bém o aval de Humberto Puccinelli Filho.

Já o presidente e relator da Comissão de Fi-
nanças e Orçamento, Moacyr Freire, solicitou que 
cópia do projeto fosse enviada à AFMT (Associa-
ção dos Funcionários Municipais de Taubaté), para 
que se manifestasse sobre o projeto, “vez que os 
benefícios preconizados no mencionado projeto 
são de interesse exclusivo da classe [do funciona-
lismo público municipal]”.
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A entidade sugeriu várias emendas, que fo-
ram incorporadas ao texto final.

Em seu parecer, Moacyr Freire destacou a 
participação da AFMT com as emendas sugeridas, 
que colaborou de “maneira ativa e eficiente para 
que seja aprovada uma lei mais perfeita”.

O próprio autor do projeto, Ameletto Ma-
rino, e Humberto Puccinelli Filho apresentaram 
substitutivos ao projeto alterando a denominação 
de “Montepio” para “Instituto”, além de oferecer 
outras mudanças para aperfeiçoamento do siste-

ma previdenciário municipal.

COMISSÃO DE VEREADORES

No dia 24 de agosto de 1964, a pedido dos 
vereadores, foi criada uma comissão com quatro 
membros para conhecer o sistema que já funcio-
nava nas cidades de Guarulhos e de Ribeirão Pre-
to, nesta última funcionaria o “mais perfeito que se 
conhece” e foi nesta última cidade paulista que a 
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comissão se dirigiu para conhecer o funcionamen-
to da previdência municipal.

No dia 4 de setembro de 1964, a comissão 
formada por Ameletto Marino, Benedito da Sil-
veira Morais, Humberto Puccinelli e Waldomiro 
Carvalho foi a Ribeirão Preto, sendo recebida pelo 
prefeito Welson Gasparini, que colocou sua as-
sessoria à disposição dos vereadores taubateanos, 
de lá trazendo, além de várias informações, cópia 
da lei que criou o organismo em Ribeirão Preto. 
Os vereadores constataram, conforme se lê do 
relatório, “os trabalhos de socorro urgente, de as-
sistência médica, odontológica e cirúrgica, todos 
instalados em prédios adequados e equipados de-
vidamente”.

De posse da lei de Ribeirão Preto, os vere-
adores propuseram algumas emendas ao proje-
to, visando aperfeiçoá-lo. O projeto foi aprovado 
no dia 20 de outubro de 1964, cuja Lei nº 821 foi 
sancionada e promulgada pelo prefeito Jaurés 
Guisard no dia 27 do mesmo mês, com a denomi-
nação de Instituto de Previdência do Município de 
Taubaté – IPMT. 

APROVAÇÃO DO PROJETO

Ao aprovar o projeto, a Câmara da época 
era constituída por 19 vereadores, a saber: 

Alberto Gomes, Ameletto Marino, Antônio 
José Elias Andraus, Benedito da Silveira Morais, Ed-
son Cembranelli, Edvaldo Cabral de Vasconcelos, 
Evandro Campos, Ézio Pacini, Hélio Zamith, Hum-
berto Puccinelli Filho, Judith Mazella Moura, Mo-
acyr de Alvarenga Peixoto, Pedro Grandchamps, 
Renato Féres, Theodoro Correa Cintra, Thiers de 
Carvalho, Waldomiro Berbare, Waldomiro Carva-
lho, Wilson Alves de Carvalho.

PRIMEIRO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
IPMT

Primeiros conselheiros – Os primeiros con-
selheiros do IPMT foram Umberto Passarelli, José 
Alves, Benedito Newton Barros e Sebastião Mon-
teiro Bonato.

Ameletto Marino

Humberto Puccinelli Filho

Waldomiro Carvalho
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Prefeito Jaurés Guisard assinou o decreto 
de nomeação do primeiro Conselho
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Primeiro presidente – Por meio da Portaria 
nº 221, de 3 de dezembro de 1964, o prefeito Jau-
rés Guisard designou Umberto Passarelli para res-
ponder pela presidência do IPMT.

PRIMEIRA REUNIÃO – Foi na Câmara Mu-
nicipal de Taubaté, situada na Rua Marquês do 
Herval nº 598, no dia 28 de dezembro de 1964, às 
15h, que realizou-se a primeira reunião do conse-
lho administrativo do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté.

PRIMEIRO CONTADOR E TESOUREIRO – A 
Resolução nº 1, de 28 de dezembro de 1964, de-
signou Benedito Newton Barros, membro do con-
selho administrativo, para responder pela tesoura-
ria e contadoria do Instituto, até que fosse organi-
zado o quadro de servidores da entidade. 

Ficou determinado que todas as contribui-
ções estabelecidas na Lei nº 821, de 27 de Outubro 
de 1964, fossem depositadas no Bando do Brasil, 
agência de Taubaté. Ficou também determinado 
que, até ulteriores deliberações, os depósitos e a 
emissão de cheques deveriam ser feitos em con-
junto por Umberto Passarelli e Benedito Newton 
Barros, integrantes do conselho administrativo.

SEGUNDA ATA
 
No dia 28 de janeiro de 1965, às 17h, no 

Sede da Câmara na rua Marquês 
do Herval

Benedito 
Newton 
Barros

Antonio José 
Andrade

Daisy Geia

prédio da Faculdade de Ciências Contábeis e Atu-
ariais de Taubaté, realizou-se a segunda reunião 
do conselho de administração do IPMT, presidida 
por Umberto Passarelli com a participação dos 
membros  José Alves e Benedito Newton Barros.

PRIMEIRO ORÇAMENTO – O primeiro or-
çamento do Instituto para o exercício de 1965 foi 
elaborado por Benedito Newton Barros, aprovado 
emendas sugeridas por José Alves. 

PRIMEIROS FUNCIONÁRIOS – Nesta reu-
nião ficou assentada a remessa de ofício ao pre-
feito municipal, solicitando seja colocada à dis-
posição da entidade, a contar de 1º de janeiro de 
1965, os primeiros funcionários do IPMT, Daisy 
Geia do Amaral e Antonio José Andrade, para res-
ponderem pelos serviços de inscrições e pela Se-
cretaria do Instituto.
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RELAÇÃO DOS 50 PRIMEIROS CONTRIBUINTES OBRIGATÓRIOS
(ordem numérica de inscrição)

2) Edson Passarelli Chrispim de Campos
3) Vanir Gonçalves
4) Afonso Vieira da Fonseca Junior
5) Marcil Pires
6) José Benedito Vaz de Paula
7) José Pedro da Fonseca
8) Paulino da Silva Mendrot
9) Diomar Tavares Rezende 
10) Benedito Newton de Barros
11) Nadea de Carvalho Santos
12) Janice de Camargo Campos
13) José Câmara
14) Carlito Pereira Campos
15) Leida  Maria da Silva Couto
16) Maria Liane Moreira
17) Nivaldo Ribeiro
18) David Milton Geia
19) Aldarim Squarcini Duarte
20) Walter Pereira de Faria
21) Paulo Dias Nogueira
22) Umberto Passarelli
23) Umberto Passarelli Filho
24) Nice Giulhianetti Cursino de Moura
25) Daisy Geia do Amaral

26) Celia Maria de Toledo Santos
27) Geraldo Aleixo Ferreira
28) José Antonio da Cruz
29) Antonio Ezequiel do Amaral
30) Benedito Silvano Dias
31) Rosalina de Lourdes Donzellini
32) Alexandre Belmiro Cunha
33) Renato Mont´Alverne
34) Sebastião Henrique Marinho
35) Miguel Batista dos Santos
36) José Felix da Silva
37) José Antunes Nogueira
38) José Antunes de Andrade
39) Julieta Torchio
40) Therezinha Santos
41) José Justino de Oliveira
42) José Barbosa Filho
43) Geraldo Monteiro
44) Euclides dos Santos
45) Benedito Pinto Tiburcio
46) Fernando de Andrade
47) Luiz Fernandes de Oliveira
48) Maria Antonia de Jesus
49) Benedito Dias dos Santos
50) Euclides Monteiro de Andrade

1) José Benedito Chrispim de Campos (“Zé Passarelli”)
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RELAÇÃO DOS PRIMEIROS CONTRIBUINTES FA-
CULTATIVOS

Os servidores municipais são obrigados a 
se cadastrar como contribuinte do IPMT. Registro 
mostra que o então prefeito municipal de Tauba-
té, Jaurés Guuisard, foi o contribuinte facultativo 
número 1 do órgão previdenciário.

Eis a relação dos primeiros contribuintes fa-
cultativos, por ordem de ingresso:

Jaurés Barbosa Guisard
Judith Mazella Moura
Thiers de Carvalho
Ameletto Marino
Belmira Gomes de Oliveira
Antonia Bertoni de Toledo
Zuleika Moraes Victoriano
Orgalina de J. Alves dos Santos
Ana Rosa dos Santos
Maria José Monteiro 
Maria Marcelina Gomes.

BALBI PODERIA TER SIDO O 1º PRESIDENTE DO 
IPMT

Menos de dois meses após sancionar a lei 
criando o IPMT, o então prefeito Jaurés Guisard 
convidou o professor Alfredo José Balbi para presi-
dir o órgão previdenciário.

O convite, contudo, não foi aceito. Teve re-
percussão à época o ofício de Balbi declinando do 
convite, tanto que o jornal “A Tribuna”, edição de 

PLANO MÉDICO-HOSPITALAR – Visando 
a elaboração de um plano de assistência médi-
ca-hospitalar, ficou assentado em entendimento, 
nesse sentido, da presidência do Instituto com 
José do Carmo Castilho, administrador do Hospital 
Santa Isabel, e de José Alves com Benedito Abud, 
presidente da Associação Paulista de Medicina – 
Secção de Taubaté.

TERCEIRA ATA

Aos 24 de fevereiro de 1965, às 16h, na sala 
nº 11 da sede da municipalidade, na Rua Visconde 
do Rio Branco nº 297, ocorreu a terceira reunião 
do conselho administrativo do IPMT.

Nesta reunião foi aprovado o primeiro or-
çamento do IPMT para o exercício de 1965; apro-
vou-se também a remessa de ofício ao prefeito do 
seguinte conteúdo:

“Fazendo sentir a S. Exa. que, estando o Insti-
tuto em sua fase embrionária e organizacional, im-
periosa e inadiável se torna a nomeação do presi-
dente da entidade. Referida nomeação precisa ser 
concretizada, sem perda de tempo, a fim de que se 
torne menos árdua a tarefa a cargo daqueles que 
tem sobre os seus ombros a responsabilidade de 
organizar da melhor maneira possível e conduzir 
com acerto e retidão, o órgão da previdência dos 
servidores do Município”.

QUARTA ATA

De autoria do presidente do IPMT, Umberto 
Passarelli, foi submetido à discussão o projeto de 
regulamentação da Lei nº 821, de 27 de outubro 
de 1964, que criou a entidade. 

José Alves e Sebastião Monteiro Bonato 
apresentaram, na reunião do dia 10 de março de 
1965, várias emendas ao projeto. Depois de um 
exame detido e cuidadoso, decidiu o conselho en-
caminhar o regulamento para aprovação do pre-
feito, mediante decreto, o que aconteceu.

Alfredo José Balbi
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8 de dezembro de 1964, deu a notícia em man-
chete. A carta do professor Balbi tinha o seguinte 
teor:

“Senhor prefeito municipal:
Tenho em mãos o ofício n. 977/64, com o 

qual honrou-me Vossa Excelência, convidando a 
presidir o Instituto de Previdência do Município 
de Taubaté, entidade de fundamental importân-
cia para os seus servidores.

Apesar dos termos em que o convite foi for-
mulado, constituindo verdadeira ordem do ilustre 
prefeito e amigo, vejo-me obrigado a declinar do 
mesmo, visto ser intenção minha afastar-me defi-
nitivamente do exercício de qualquer função di-
retiva.

Adiantando o que desejava fazer, tão so-
mente quando do término do mandato de diretor 
da Faculdade de Direito de Taubaté, cientifico ao 

eminente amigo que deixarei, naquela oportuni-
dade também, a direção deste estabelecimento 
de ensino superior. Assim procedo, movido não 
apenas por motivos de saúde, que me aconselham 
preservá-la, como para dar oportunidade de reno-
var os postos de direção, abrindo a Vossa Excelên-
cia caminho para convocar outro membro do Cor-
po Docente, que venha a desempenhar a árdua ta-
refa administrativa, à qual, penso, já ter oferecido 
o tributo que permitiram as minhas forças.

Em não aceitando convite tão significativo, 
creia-me o insigne amigo, faço-o pesaroso por não 
poder, por vez primeira, desincumbir-me de atri-
buição com que houve por bem honrar-me.

Aproveito para fazer presente a Vossa Exce-
lência os meus sentimentos de profundo respeito 
e admiração.

a) Alfredo José Balbi”.
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DIREÇÃO

Umberto Passarelli foi quem ocupou a presi-
dência do IPMT pela primeira vez, ainda que inte-
rinamente. Foi nomeado pelo Executivo pela Por-
taria nº 221, de 3 de dezembro de 1964, até que 
fosse indicado um presidente em definitivo.

Ele ocupou o cargo até 31 de maio de 1965, 
passando a responsabilidade a Benedito Olegário 
Resende Nogueira de Sá. 

Ao entregar o cargo, Umberto apresentou 
um relatório, publicado na íntegra na edição de 
20 de junho de 1965 no jornal “A Voz do Vale do 
Paraíba”, no qual ele afirmou, “sem receio de con-
testação, que é realmente animador o resultado 
que se verifica ao término da missão a que fomos 
chamados”.

O presidente interino se ocupou, preliminar-
mente, de regulamentar a lei, cuidando a seguir da 
assistência médico-hospitalar, do auxílio materni-
dade, auxílio funeral e da assistência jurídica.

Ainda no relatório, foi informado que, até 
aquela data, foram feitas 549 inscrições obrigató-
rias de servidores públicos municipais da Prefeitu-
ra, da Câmara e das autarquias. Inscrições de não 
servidores também era possível, mas até a entrega 
do cargo por Umberto Passarelli apenas um cida-
dão tornou-se contribuinte: Jaurés Guisard, o pre-
feito.

Por sua importância histórica, o relatório foi 
recebido na Câmara e transcrito em Ata, conforme 
o Requerimento nº 789/65. Além do autor, Hum-
berto Puccinelli Filho, assinaram o documento os 
parlamentares Ameletto Marino, Benedito da Sil-

Umberto 
Passarelli e a 

portaria de sua 
nomeação
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veira Morais, Edison Cembranelli, Hélio Zamith, 
Judith Mazella Moura, Moacyr de Alvarenga Pei-
xoto, Pedro Grandchamps, Renato Féres, Waldo-
miro Berbare, Waldomiro Carvalho e Wilson Alves 
de Carvalho. 

NOMEAÇÃO DE OLEGÁRIO

O professor e advogado Benedito Olegário 
Resende Nogueira de Sá foi o primeiro presidente 
nomeado da autarquia, por meio do Decreto nº 
1.352, de 18 de maio de 1965, do então prefeito 
Jaurés Guisard.

A nomeação se deu com base na Lei nº 821, 
de 27 de outubro de 1964.

Benedito Olegário 
Resende Nogueira 
de Sá e decreto de 

nomeação

DESAPROPRIAÇÃO DO PRÉDIO

No dia 16 de junho de 1965, a diretoria do 
IPMT se reuniu para tratar da desapropriação do 
prédio nº 173 da Rua Dr. Pedro Costa, que viria a 
ser a sede própria da entidade até aos dias de hoje.

No dia 25 de agosto de 1965, foi anunciado 
o depósito em juízo no valor de Cr$ 850.000 (oi-
tocentos e cinquenta mil cruzeiros), referente ao 
pedido de emissão de posse do prédio, juntamen-
te com a Prefeitura, cujo processo tramitava pelo 
Cartório do 2º Ofício da Comarca.

No dia 9 de setembro, a diretoria discutiu o 
pedido da Sociedade Ítalo-Brasileira de Cultura, 
Recreação e Esporte, para que o IPMT desistisse 
da desapropriação do imóvel, pedido negado pe-
los conselheiros.
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Quem ocupava o prédio era o Esporte Clube 
Taubaté, conforme relatado em ata de 22 de se-
tembro de 1965. Os conselheiros negaram pedido 
do clube para ficar mais 90 dias ocupando o pré-
dio, “tendo em vista as imperiosas necessidades do 
órgão de Previdência dos servidores municipais”.

No final de outubro, em reunião da presi-
dência e conselheiros do IPMT, foi discutida a re-
forma do prédio, com autorização para a aquisição 
de materiais.

Nessa reunião, realizada dia 26 de outubro, 
foi deliberada a contratação de Walter Thauma-
turgo e Oswaldo de Souza para as funções de con-
tador e subcontador, respectivamente.

PRIMEIRA REUNIÃO EM PRÉDIO PRÓPRIO 
– Já na sede própria, os membros do conselho ad-
ministrativo se reuniram pela primeira vez no dia 
10 de novembro de 1965, com a presença do seu 
presidente Benedito Olegário Rezende Noguei-
ra de Sá, vice-presidente Umberto Passarelli e os 

Sede na rua Dr. 
Pedro Costa, 

antes da reforma

Prefeito Jaurés Guisard (esquerda) e vereador Ameletto Marino 
(direita) participam de reunião do Instituto

membros Sebastião Monteiro Bonato e Benedito 
Newton Barros.

Duas semanas depois, dia 24, os dirigentes 
aprovaram convênio com os Hospitais Santa Isabel 
de Taubaté e Bom Jesus de Tremembé.

PRIMEIRA APOSENTADORIA

Durval Siqueira, esse o nome do primeiro 
aposentado da autarquia, conforme ata da reu-
nião realizada na sala 11 da Prefeitura, no dia 12 
de julho de 1965, sendo as primeiras pensionistas 
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Mathilde Rosa do Espírito Santo e Alda de Carva-
lho Silva.

SORTEIO PARA AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA

Por meio da Resolução nº 20, de 29 de no-
vembro de 1965, o Instituto de Previdência ficou 
autorizado a conceder empréstimo para que servi-
dores municipais pudessem adquirir casa própria.

Os sorteios foram feitos em datas diferentes, 
e sem ordem de sorteio ou de data, os contempla-
dos foram: 

Aparecida Drumond
Dilma Rodrigues Oliveira
Zuleika Pereira
Maria Auxiliadora Pires Borges
José Carlos Stoppa
Maria Magalhães Bastos Barbosa
Walter Thaumaturgo Junior
Lucas de Castro Pereira
Luis Giovaninetti
Aguinaldo Teixeira Pinto
Armando Moreira de Castilho
Maria Liane Moreira
David Milton Geia
Osny de Morais Patrício
Terezinha Gomes dos Santos
Benedito Tobias
Vilma Aparecida Machado Coelho
Fernando José Squacini
José Roberto Vieira
Myrna Nardy Sant’Anna.  

CARTÃO DE IDENTIDADE

Nosso órgão previdenciário instituiu, no iní-
cio de 1966, o “cartão de identidade” de seus con-
tribuintes. O “cartão” passou a ser chamado depois 
de “identidade de contri-
buinte”. Ao lado, um mo-
delo do cartão, do nosso 
hoje aposentado Marcos 
Geia.

TITO COSTA ESCREVE SOBRE O IPMT

Ata da 54ª reunião: Realizada em 24 de maio de 
1966.

O renomado jurista Antonio Tito Costa es-
creveu artigo no jornal “Diário de São Paulo” sobre 
as atividades do Instituto de Previdência do Muni-
cípio de Taubaté. Datado de 22 de maio de 1966, 
publicado na página 3, o artigo foi registrado, dois 
dias depois, em ata do conselho administrativo do 
IPMT, dada a relevância do assunto e de seu autor.

Sob o título “Assistência Previdenciária Mu-
nicipal”, escreveu Tito Costa:

“A Previdência social é mandamento cons-
titucional, inscrito no artigo 157 da nossa Carta 
Magna. A exemplo dos Estados e da União, alguns 
municípios já têm o seu próprio Instituto de Pre-
vidência, que presta reais serviços aos servidores 
municipais, como é o caso do Instituto de Previ-
dência do Município de Taubaté, criado pela Lei 
nº 821, de 27 de outubro de 1964 e que, naquele 
município, vem realizando um trabalho concreto, 
demonstrado em relatório que acabamos de ver, 
por gentileza de seu presidente, Benedito Olegá-
rio Resende Nogueira de Sá, que dele nos remeteu 
um exemplar, acompanhado de informações vá-
rias a respeito das atividades da referida entidade 
no ano de 1965. 

A lei municipal criadora desse órgão pre-
videnciário dos servidores daquela comuna e das 
autarquias municipais institui a obrigatoriedade 
de filiação ao mesmo de todos os que, sob qual-
quer forma, exerçam atividades na Prefeitura, na 
Câmara e nas Autarquias municipais. E, desde sua 
criação, vem prestando serviços os mais diversos 
aos seus associados, tais como: convênio com hos-
pitais para prestação de serviços cirúrgicos, obsté-
tricos e internações; convênios com a Associação 
Paulista de Medicina, Secção Regional de Tauba-
té, para atendimento de consultas domiciliares e 
em consultórios; empréstimo de emergência, para 
atender a casos de doenças mais graves, com in-
ternação hospitalar que exija despesas de maior 
monta; serviço dentário; empréstimo para aquisi-
ção de casa própria, mediante garantia hipotecá-
ria, num limite máximo de quatro milhões de cru-
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Sebastião Monteiro Bonato

zeiros. 
O empréstimo para tal fim tem prazo de 20 

anos para sua amortização, com juros de 12% ao 
ano, e já beneficiou diversos funcionários. Funcio-
na o Instituto em sua sede própria e é administra-
do por um Presidente e um Conselho composto de 
quatro membros, cuja forma de escolha vem pre-
vista na lei. O presidente é nomeado pelo Prefeito 
“ad referendum” da Câmara; os conselheiros tam-
bém são nomeados pelo chefe do Executivo, den-
tro do seguinte critério: um escolhido dentre lista 
tríplice indicada pela Associação dos Funcionários 
Municipais de Taubaté; um escolhido dentre os 
servidores do Município; um, indicado pelo Presi-
dente da Câmara, escolhido dentre entre os seus 
funcionários; um, escolhido dentre os que forem 
indicados em listas tríplices pelas autarquias locais. 

O relatório que temos em mãos assinala que 
o quadro de associados é de 619 atualmente; o 
atendimento do serviço médico hospitalar atingiu, 
até dezembro do ano passado, a importância de 
quatro milhões e quatrocentos mil cruzeiros; além 
desse atendimento foram acolhidos 85 pedidos 
de assistência à maternidade, auxílio funeral, pe-
cúlio, empréstimo simples mediante consignação 
em folha de pagamento; aposentadorias, pensões 
à viúvas, estas em número de três. De todo o traba-
lho realizado e dos atendimentos feitos, o Instituto 
acusa ainda um saldo em dinheiro superior a 20 
milhões de cruzeiros em caixa e depósitos bancá-
rios. 

Duas são as espécies de contribuintes: obri-
gatórios e facultativos. Os primeiros estão obriga-
dos a pagar uma contribuição correspondente a 
6% dos vencimentos, mediante desconto em fo-
lha. O município contribui com idêntica parcela. 
As contribuições dos segurados facultativos são de 
12% sobre seus vencimentos, podendo inscrever-
se nessa qualidade: a) os que exerçam função pú-
blica municipal fora do quadro geral de servidores 
do município de Taubaté; b) os vereadores e o Pre-
feito; c) os servidores ativos ou inativos de outros 
municípios. Como se vê, o Instituto amplia seu raio 
de ação para fora de seu Município atendendo 
aos interessados das comunas vizinhas. Muito nos 
agradou a leitura do relatório de 1965 apresenta-
do ao sr. prefeito de Taubaté pelo Conselho Ad-

ministrativo do Instituto de Previdência daquele 
Município. É uma entidade que está prestando 
serviços e que, pela seriedade com que vem sendo 
conduzida, muitos frutos produzirá ainda por cer-
to. Parabéns à administração municipal de Tauba-
té e aos dirigentes daquele órgão previdenciário.

 Que seu trabalho possa servir de exemplo 
a outros municípios que, por sua capacidade, te-
nham condições para organizar a manter Instituto 
semelhante, como já existem, aliás, em muitas co-
munas de nosso e de outros Estados”.

CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL PARA O SERVIDOR 
MUNICIPAL 

Quando o Instituto de Previdência do Mu-
nicípio de Taubaté era presidido por Sebastião 
Monteiro Bonato, depois de aprovada e autoriza-
da a construção do hospital do servidor municipal 
de Taubaté, abriu-se a concorrência para as obras 
de construção, vencida pela Companhia Predial de 
Taubaté, com escritório sediado na Rua dos Ope-
rários nº 9.

No dia 13 de dezembro de 1968, na sede 
do IPMT, situada na Rua Dr. Pedro Costa nº 173, 
foi elaborado o contrato de construção do hospi-
tal do servidor municipal de Taubaté e assinado 
pelo representante legal da entidade, Sebastião 
Monteiro Bonato, e pelos diretores da Companhia 
Predial de Taubaté, José Haroldo de Mattos e João 
Marcondes, com assinatura de mais duas testemu-
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nhas e com fundamento na decisão de fls. 80 do 
processo nº 566-A/68 que aprovou a concorrência 
promovida pela entidade.

Termo de rescisão de contrato – Entretanto, 
aos 20 de fevereiro de 1969, na sede do IPMT, a 
entidade representada pelo seu presidente, Um-
berto Passarelli, e de outro lado, a Companhia Pre-
dial de Taubaté, representada pelos diretores José 
Haroldo de Mattos e João Marcondes, de comum 
acordo resolvem rescindir o contrato de constru-
ção do hospital do servidor municipal de Taubaté.

A COPA DO MUNDO É NOSSA!

1970, Brasil tricampeão mundial de futebol! 
O selecionado brasileiro sagrou-se campeão invic-
to, vencendo as seis partidas em que jogou.

O país parou, o comércio fechou, e o IPMT 
não poderia ficar de fora dessa festa: por meio da 
Portaria nº 34, de 22 de junho de 1970, decretou 
ponto facultativo no dia seguinte, para que seus 
servidores também pudessem comemorar a vitória 
do Brasil, que conquistou no México a Taça Jules 
Rimet.

APOSENTADORIA

Foi pelo IPMT que Umberto Passarelli se 
aposentou. No exercício da presidência, José Ro-
berto dos Santos lhe enviou, no dia 11 de agosto 
de 1983, ofício congratulando-se com sua apo-
sentadoria. “O Instituto (...) recebeu com grande 
ufania o processo de aposentadoria (...), reconhe-
cendo no seu ilustre ex-presidente o grande bata-
lhador por este órgão previdenciário, e o exemplo 
dignificante do funcionário, capaz de abonar, sob 
aspectos pessoais e funcionais, a classe pela qual 
se dedicou”.

Mais adiante, o representante do IPMT re-
gistrou para a história que Umberto fez um tra-
balho profícuo no órgão previdenciário “em prol 
do funcionalismo municipal, numa demonstração 
efetiva de tudo aquilo que foi realizado, alicerçan-
do a causa previdenciária”.

José Roberto lembrou que entre os “reno-

Sebastião Bonato, presidente do 
IPMT, e Walter Thaumaturgo, 

diretor administrativo

À esq., prefeito Guido Miné; 
em pé, Umberto Passarelli faz 
a retrospectiva dos 7 anos de 

fundação do IPMT

Diretores e funcionários em 
comemoração ao 8º ano, no dia 

27 de outubro de 1972



IPMT 50 ANOS

32

mados bandeirantes” que ajudaram na constru-
ção do Instituto, Umberto Passarelli destacou-se 
“como um dos baluartes da previdência municipal 
de Taubaté, paradigma para as gerações futuras”.

Umberto poderia ter voltado à presidência 
do IPMT, indicado que foi na lista quíntupla pela 
AFMT (Associação dos Funcionários Municipais de 
Taubaté), mas em carta à entidade, datada de 6 de 
abril de 1973, ele agradeceu a indicação, mas re-
nunciou para “dar oportunidade a outros servido-
res de assumirem o leme dessa causa e quem sabe 
melhor resultado obter em favor de uma coletivi-
dade”.

Na terceira de um total de quatro páginas, 
Umberto Passarelli fez um pedido: “Quando, um 
dia, se escrever a história do Instituto de Previdên-

cia do Município de Taubaté, há de colocar em 
alto relevo – como imperativo de justiça – os in-
gentes sacrifícios e esforços da administração que 
presidimos, em face do procedimento inconce-
bível e premeditação de algumas entidades, e da 
má vontade de outras, no tocante ao recolhimento 
das contribuições a que estão sujeitas, inclusive re-
tendo em seu poder as contribuições descontadas 
em folha de pagamento”.

(Está aí, Sr. Umberto Passarelli, o registro 
como reconhecimento da entidade ao trabalho 
que fez em prol do IPMT).

IPMT AOS 10 ANOS

Jornal noticiou os dez anos do IPMT
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APOSENTADORIA DE JAURÉS GUISARD 
PROCESSO N° 107/75

Primeiro contribuinte facultativo, Jaurés 
Guisard aposentou-se como auxiliar de diretor, 
pelo órgão por meio da Portaria n°1/1975 da Fa-
culdade de Direito de Taubaté.

O diretor do estabelecimento de ensino su-
perior, o professor Antônio Augusto de Carvalho 
Neto, assinou a aposentadoria do já ex-prefeito. 
Contando o tempo que trabalhou em outros locais 
e o tempo de contribuição para com o Instituto, 
Jaurés somou 28 anos, 9 meses e 18 dias de efetivo 
exercício no serviço público.

Parecer da aposentadoria de Jaurés Guisard 
– O processo teve acolhida no IPMT. Exarando pa-
recer, José Alves assim se expressou: 

“O trabalho prestado por Jaurés Guisard, di-
ga-se de passagem, altamente árduo, porque im-

Portaria de aposentadoria de 
Jaurés Guisard

põe, como a todos nós, o ônus do munus público. 
Não se visa lucro, não se administra o patrimônio 
próprio, não se vale da própria vontade, mas, antes 
e acima de tudo, é o bem da coletividade, é o patri-
mônio do povo e é a vontade da população que o 
homem público tem o dever de representar, sem-
pre buscando o bem estar de toda comunidade”.

WALTER THAUMATURGO

“Walter Thaumaturgo foi um exemplo de 
dignidade (...). Era uma síntese das virtudes da 
nossa gente, dessas virtudes cada vez mais raras.” 
Com essas palavras, o escritor Umberto Passarelli 
encerrou a biografia de Walter Thaumaturgo no 
livro “Contribuição à História de Taubaté”, ele, 
que foi o primeiro diretor de 
administração e fazenda do 
IPMT, e aqui se aposentou por 
meio da Portaria nº 6, de 6 de 
fevereiro de 1976.

Ele foi um dos mais ilus-
tres funcionários municipais. 
Nasceu nesta cidade a 7 de 
setembro de 1910 e faleceu 
no dia 2 de março de 1981. Foi 
casado com Maria Aparecida, 
com quem teve os filhos Walter Junior (ex-reitor 
da Unitau), Márcio Antônio e Wilma.

Ainda segundo Passarelli, Walter Thauma-
turgo foi a “mola propulsora do Instituto de Previ-
dência do Município, órgão que ajudou a instalar e 
por em pleno funcionamento”.

 

Walter é homenageado no dia 
27 de outubro de 1978
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2ª REFORMA: IPMT 14 ANOS
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IPMT AOS 25 ANOS

Prefeito: Salvador George Donizeti Khuriyeh
Presidente da Câmara: Marcelo Fuad Khuriyeh
Reitor da Unitau: Milton de Freitas Chagas
Presidente: José Roberto dos Santos
Conselheiros: Patrícia Querido Guisard, José Ame-
nôr de Freitas, Joel Hirenaldo Barbieri, Benedito 
Marcondes Vieira, Paulo de Souza Castro, Yeda 
Maria Carneiro Vieira.

Funcionários: Nadir Chagas dos Santos, Neusa 
Pinto Preda, Rosalina B. Alvarenga, Helena Silva, 
Nadéa Passarelli, Wânia de Fátima Aguiar, Helena 

Maria de Barros, Dircéa de Moura Saiki, Heloísa 
Preda Elias, Sueli Santiago Simões, Rosana Maria 
dos Santos, Carolina Leonor Ferraz de Oliveira, 
Maria de Lourdes dos Santos Geraldo, Adelina Pi-
mentel de Lima, Ana Leopoldina da Cruz, Creusa 
Maria Barbosa do Prado, Aroldo Prudente
Médicos: Raimundo Carlos Boanerges de Araújo, 
Gisele Salgado, Antonio Carlos Alvarenga, There-
za Freire Vieira
 Dentistas: Zilma Barros S. Lobato e Claudia R. Luc-
ci Aureo

IPMT AOS 30 ANOS

Jornal noticia 30 anos do Instituto
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Presidente do IPMT, José Roberto discursa em homenagem a 
Umberto Passarelli, que foi eternizado com seu nome no prédio da 

autarquia
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IPMT AOS 40 ANOS

Prefeito: Jose Bernardo Ortiz
Presidente da Câmara: Vereador Joaquim Marce-
lino Joffre Neto
Reitor da Unitau: Nivaldo Zöllner
Presidente do IPMT: Eliana Alves Aquino de Cam-
pos

Conselheiros: 
Marcos Geia
Edson Carlos Rovida
Aristides Barbosa de Morais Filho
Vera Helena Monteiro Priante

Diretora-geral: Heloisa Preda Elias

Servidores: 
Ana Leopoldina da Cruz
Antero Franco
Carolina Leonor Ferraz
João Batista Pereira
Joaquim de Morais Filho
Maria de Lourdes dos Santos Geraldo
Nadea Passarelli de Moura
Rosana Maria dos Santos
Simone da Silva Pedro
Suely Santiago Dalla
Celia Regina do Paço Baylão
Claudia Regina Lucci Aureo Simões
Fausto Junior da Cruz

Jornal publicado em 
comemoração 

aos 40 anos do IPMT
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Jornal publicado em 
comemoração aos 40 anos 
do IPMT e lembranças das 

comemorações
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3ª REFORMA
REVITALIZAÇÃO DA SEDE 

No dia 13 de junho de 2007 ocorreu a rei-
nauguração da sede do Instituto de Previdência 
do Município de Taubaté totalmente reformada 
e revitalizada. Foram reformadas todas as áreas 
físicas do imóvel, como paredes, telhados, pisos, 
forros, rede elétrica, hidráulica, esgoto. Foram tro-
cadas todas as calhas e efetuada a pintura de todo 
o prédio interna e externamente e colocação de 
ar-condicionado.  

Na reforma, o procedimento com desta-
que foi adotar sala de atendimento a todos os 
contribuintes aposentados, pensionistas e ativos 
da Prefeitura, Unitau e Câmara Municipal. Foram 
removidos todos os móveis antigos, deu-se nova 
adequação da cozinha, sendo desse feito, urgido 
vestígios de construção adobe, que, ora, encontra-
se visível.

Concluída a reforma, adotou-se novo layout, 
de cujos equipamentos e mobílias adequadas e 

Antes, construção 
com problemas 

estruturais; 
depois, sede 

revitalizada e 
moderna
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modernas, os contribuintes e servidores passaram 
a ter celeridade e facilidade para prestação de ser-
viços.

A área de estacionamento recebeu piso de 
cimento, com ajardinamento. Foi introduzido le-
treiro em metal com o nome do Instituto de Previ-
dência do Município de Taubaté. 

Prefeito: Roberto Pereira Peixoto
Presidente da Câmara: Vereador Carlos Roberto 
Lopes de Alvarenga Peixoto
Reitor da Unitau: Maria Lucila Junqueira Barbosa
Presidente do IPMT: Marcos Geia

Marcos Geia, Fernando Gigli, 
Carlos Peixoto e José Rui 

Camargo (vice-reitor)
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Conselheiros: 
Aristides Barbosa de Morais Filho
Heloisa Aparecida José
Marcos Geia
Mario Celso Takahashi
Neide da Silva Gariglio
Paulo Roberto de Sales Vieira

Diretora-geral:
Heloisa Preda Elias

Servidores: 

Ana Leopoldina da Cruz
Antero Franco
Carolina Leonor F. Oliveira
Célia Regina do Paço Baylão
Claudia Regina Lucci Áureo Simões
Fausto Junior da Cruz
João Batista Pereira
Joaquim de Moraes Barbosa
Nadéa Passarelli de Moura
Rosana Maria dos Santos
Simone da Silva Pedro
Suely Santiago Simões

Conselho de 
Administração Fiscal 
2005-2007

Conselheiros e 
servidores
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Presidente e servidores

IPMT AOS 50 ANOS

Prefeito: Jose Bernardo Ortiz Monteiro Junior
Presidente da Câmara: Vereador Carlos Roberto 
Lopes de Alvarenga Peixoto
Reitor da Unitau: José Rui Camargo
Presidente do IPMT: Sérgio Luiz do Nascimento

Conselheiros: 
Aristides Barbosa de Morais Filho
Francisco de Assis Salles
José Felício Goussain
Maria Celia da Silva
Marcos Geia
Sérgio Luiz do Nascimento

Diretora-geral:
Eliana Alves Aquino de Campos

Servidores: 
Antero Franco
Bruna Magalhaes Pinto 
Celia Regina do Paço Baylão
Claudia R. Lucci Aureo Simões
Denise Antunes Fernandes
Diogo Antonio de Toledo Derrico
Edna Portes de Oliveira
Jairo José Reis Oliveira
João Batista Pereira
Marcio Americo Santos Pinto
Marcos Geia
Maria Juliana Vasconcelos Torquato
Marcos Felipe Paolicchi
Natallyne Karenn Colosimo
Ricardo Nishina de Azevedo
Simone da Silva Pedro
Thallyta Madonna Daianna da Silva

Conselho de Administração 
Fiscal: Maria Celia, Aristides 
Barbosa, Sérgio Luiz, Marcos 
Geia, Francisco de Assis e 
Felício Goussain
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PORTARIA DE NOMEAÇÃO E POSSE DOS 
PRESIDENTES

Relação de todos os presidentes nomeados 
pelo prefeito ou eleitos pelo Conselho de Admi-
nistração Fiscal, do 1º ao 29º:

1º Umberto Passarelli, Designado pela Portaria nº 
221, de 03 de dezembro de 1964 – Prefeito Jaurés 
Guisard;

2º Benedito Olegário Nogueira Resende de Sá, 
Decreto nº 1.352, de 18 de maio de 1965 – Pre-
feito Joares Guisard – Tomou posse ao 1º de junho 
de 1965;

3º Sebastião Monteiro Bonato, Decreto de 07 de 
dezembro de 1966 – Prefeito Jaurés Guisard – To-
mou posse em 10 de dezembro de 1966;

4º Armando Afonso, Vice-presidente, Tomou pos-
se em 31 de janeiro de 1969, tendo em vista o pe-
dido de exoneração do Sebastião Monteiro Bona-
to;

5º Umberto Passarelli, Portaria nº 84 de 03 de 
fevereiro de 1969 – Prefeito Guido José Gomes 
Miné, Tomou posse em 04 de fevereiro de 1969;

6º José Roberto Monteiro, Portaria nº 107 de 26 
de fevereiro de 1973, Tomou posse em 27 de fe-
vereiro de 1973;

7º Benedito Newton Barros, Portaria nº 138 de 08 
de julho de 1974, Tomou posse em 18 de julho de 
1974;

8º Alfredo José Balbi, Portaria nº 80 de 06 de maio 
de 1975, tomou posse em 09 de maio de 1975 – 
Prefeito Milton de Alvarenga Peixoto;

9º Benedito Newton Barros, Decreto Legislativo 
17/75 de 10 de junho de 1975, tomou posse no dia 
13 de junho de 1975;

10º Sr. José Roberto dos Santos, Vice-presidente, 
tomou posse em 31 de janeiro de 1977, tendo em 

vista o pedido de exoneração do  Benedito New-
ton Barros, através da Portaria n° 28/77;

11º Eng. Sebastião Melin Aburjeli, Portaria nº 85 
de 10 de fevereiro de 1977 e Portaria nº 161 de 09 
de maio de 1977 – Prefeito Waldomiro Carvalho, 
tomou posse em 14 de fevereiro de 1977;

12º Sr. José Roberto dos Santos, Vice-presidente, 
transmissão de cargo em 15 de fevereiro de 1978, 
por motivo de afastamento provisório do Eng. Se-
bastião Melin Aburjeli;

13º Eng. Sebastião Melin Aburjeli, retornou do 
afastamento em 03 de março de 1978; 

14º Edson Passarelli Chrispim de Campos, Portaria 
nº 113 de 25 de maio de 1979 e Portaria nº 71 de 
21 de março de 1980 - Prefeito Waldomiro Carva-
lho, tomou posse em 28 de maio de 1979;

15º Bel. Luiz Simões Berthoud, Vice-presidente, 
assunção por vacância, tomou posse em 27 de 
março de 1982;

16º Edson Passarelli Chrispim de Campos, Portaria 
nº 93 de 30 de abril de 1982 - Prefeito Waldomiro 
Carvalho, tomou posse em 06 de maio de 1982;

17º Sr. José Roberto dos Santos, transmissão de 
cargo em 29 de abril de 1983, pelo  Edson Passa-
relli Chrispim de Campos. Pelas Portarias nº 223 de 
13 de junho de 1983, Portaria nº 333 de 01 de se-
tembro de 1983, Portaria nº 337 de 02 de setem-
bro de 1985, Portaria nº 482 de 02 de setembro de 
1987, permanecendo até 03 de setembro de 1989, 
todas as Portarias do Prefeito Eng. José Bernardo 
Ortiz;

18º Sra. Patrícia Querido Guisard, Vice-presiden-
te, assunção por vacância, tomou posse em 04 de 
setembro de 1989;

19º Sr. José Roberto dos Santos, Portaria nº 427 de 
21 de setembro de 1989, tomou posse em 22 de 
setembro de 1989 - Prefeito Eng. José Bernardo 
Ortiz;
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20º Eng. Sebastião Melin Aburjeli, assunção por 
vacância, tomou posse em 27 de setembro de 
1991;

21º Sr. José Roberto dos Santos, Vice-presidente, 
assunção por vacância, tomou posse em 03 de ja-
neiro de 1994 permanecendo até 12 de outubro 
de 1997;

22º Sr. Teocrito Marcondes de Azeredo, Vice-pre-
sidente, assunção por vacância, tomou posse em 
13 de outubro de 1997 permanecendo até 12 de 
outubro de 2000;

23º Sr. José Amenôr de Freitas, Vice-presidente, 
assunção por vacância, tomou posse em 13 de ou-
tubro de 2000;

24º Sr. Eliana Alves de Aquino, Vice-presidente, 
assunção por vacância, tomou posse em 18 de ou-
tubro de 2001 permanecendo até 26 de outubro 

de 2005;

25º Sr. Marcos Geia, Vice-presidente, assunção 
por vacância, tomou posse em 27 de outubro de 
2005 permanecendo até 31 de outubro de 2007;

26º Eng. Sebastião Melin Aburjeli, Vice-presiden-
te, assunção por vacância, tomou posse em 01 de 
novembro de 2007;

27º Ernani Barros Morgado Filho, Vice-presidente, 
assunção por vacância, tomou posse em 29 de ou-
tubro de 2009;

28º Sérgio Luiz do Nascimento, Vice-presiden-
te, assunção por vacância, tomou posse em 03 de 
novembro de 2011 permanecendo até a presente 
data;

29° Sérgio Luiz do Nascimento, Portaria n° 777 de 
19 de novembro de 2012, tomou posse em 22 de 
novembro de 2012.
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Umberto Passarelli
- outubro/1964 a maio/1965

- fevereiro/1969 a fevereiro/1973

Benedito Olegário Rezende Nogueira de Sá
- junho/1965 a dezembro/1966

Sebastião Monteiro Bonato
- dezembro/1966 a novembro/1969

Armando Afonso
- janeiro/1969 a fevereiro/1969

José Roberto Monteiro
- fevereiro/1973 a julho/1974

Benedito Newton Barros
- junho/1974 a maio/1975

- junho/1975 a janeiro/1977

18 PRESIDENTES E PERÍODOS DE MANDATO
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Edson Passarelli Chrispim de Campos
- maio/1979 a março/1982
- maio/1982 a abril/1983

Luiz Simões Berthoud
- março/1982 a maio/1982

José Roberto dos Santos
- janeiro/1977 a fevereiro/1977
- fevereiro/1978 a maio/1978
- abril/1983 a setembro/1989

- setembro/1989 a setembro/1991

Patrícia Querido Guisard
- setembro/1989

18 PRESIDENTES E PERÍODOS DE MANDATO

Alfredo José Balbi
- maio/1975 a junho/1975

Sebastião Melin Aburjeli
- fevereiro/1977 a fevereiro/1978

- março/1978 a maio/1979
- setembro/1993 a janeiro/1994
- outubro/2007  a outubro/2009
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Teócrito Marcondes de Azeredo
- outubro 1997 a outubro/2000

José Amenôr de Freitas
- outubro/2000 a outubro/2001

Eliana Alves Aquino de Campos
- outubro/2001 a outubro/2005

Marcos Geia
- outubro/2005 a outubro/2007

Ernani Barros Morgado Filho
- outubro/2009 a outubro/2011

Sérgio Luiz do Nascimento
- outubro/2011 até a presente data.

18 PRESIDENTES E PERÍODOS DE MANDATO
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1969, empossados em 5 de fevereiro de 1969;

Conselheiros:
Horton Sidnei Cunha, Armando Afonso, Umberto 
Passarelli, nomeados pela Portaria nº 15-A, de 29 
de janeiro de 1971, empossados em 4 de fevereiro 
de 1971;

Conselheiros:
Umberto Passarelli Filho, Antônio José Andrade, 
nomeados pela Portaria nº 33, de 19 de fevereiro 
de 1971, empossados em 24 de fevereiro de 1971;

Conselheiros:
Vicente Fonseca Lima, nomeado pela Portaria nº 
128, de 2 de junho de 1971, empossado em 4 de 
junho de 1971;

 Conselheiros:
Paulo Roberto Padovani Squarcina, nomeado pela 
Portaria nº 71, de 16 de março de 1972, empossa-
do em 17 de março de 1972;

Conselheiros:
Alfredo José Balbi, José Alves, Oswaldo Alves Cor-
rêa, Paulo Roberto Padovani Squarcina, Vicente 
Fonseca Lima e José Roberto Monteiro, nomeados 
pela Portaria nº 154, de 11 de abril de 1973, em-
possados em 13 de abril de 1973;

Conselheiros:
Alfredo José Balbi, Horton Sidnei Cunha, Antônio 
Carlos Ribeiro, José Roberto dos Santos, Vicente 
Fonseca Lima e Paulo Roberto Padovani Squarci-
na, nomeados pela Portaria nº 77, de 2 de maio de 
1975, empossados em 7 de maio de 1975;

Conselheiro:
Jaurés Guisard, nomeado pela Portaria nº 187, de 
5 de setembro de 1975, empossado em 10 de se-
tembro de 1975;

Conselheiro:
Sebastião Monteiro Bonato, nomeado pela Porta-
ria nº, 3 de 8 de janeiro de 1976, empossado em 9 
de janeiro de 1976;

POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO

O Conselho de Administração Fiscal exerce 
um papel importante em qualquer instituição, es-
pecialmente no IPMT. 

Em homenagem a todos os conselheiros, re-
produzimos uma relação completa de todos que 
contribuíram e ainda contribuem com o órgão, 
bem como a data de posse:

1º Conselho:
Umberto Passarelli, Sebastião Monteiro Bonato, 
José Alves e Benedito Newton Barros, empossados 
em 1964;

Conselheiros:
Humberto Puccinelli Filho, Joel Hirenaldo Barbie-
ri, Umberto Passarelli e Sebastião Monteiro Bona-
to, nomeados pelo Decreto nº 1.405, de 30 de no-
vembro de 1965, empossados em 10 de dezembro 
de 1965, sendo que o conselheiro Sebastião Mon-
teiro Bonato foi empossado em 15 de dezembro 
de1965;

Conselheiros:
Umberto Passarelli, Humberto Puccinelli Filho, 
Vicente Corrêa de Mello, Walter Taumaturgo Jú-
nior, nomeados por Decreto de 7 de dezembro de 
1966, empossados em 10 de dezembro de 1966;

Conselheiros:
Umberto Passarelli, Humberto Puccinelli Filho, 
Walter Taumaturgo Júnior, nomeados pela Porta-
ria nº 274, de 12 de dezembro de 1967, empossa-
dos em 15 de dezembro de 1967;

Conselheiros:
Armando Afonso, Humberto Puccinelli Filho, Um-
berto Passarelli, Luiz Fernando de Mattos, Therezi-
nha Chagas Teixeira, Walter Thaumaturgo Junior, 
nomeados pela Portaria nº 347, de 17 de dezem-
bro de 1968, empossados em 20 de dezembro de 
1968;

Conselheiros:
Umberto Passarelli Filho, Antônio José Andrade, 
nomeados pela Portaria nº 84, de 3 de janeiro de 
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Conselheiro:
Sebastião Melin Aburjeli, nomeado pela Portaria 
nº 84, de 10 de fevereiro de 1977, empossado em 
11 de fevereiro de 1977;

Conselheiros:
Francisco Pinto Barbosa, Maria Luzia da Silva, Se-
bastião Melin Aburjeli, José Roberto dos Santos, 
Paulo Roberto Padovani Squarcina, nomeados 
pela Portaria nº 159, de 6 de maio de 1977, em-
possados em 11 de maio de 1977;

Conselheiro:
Álvaro Gonçalves Guimarães Júnior, nomeado 
pela Portaria nº 246, de 11 de agosto de 1978, em-
possado em 17 de agosto de 1978;

Conselheiro:
Jeferson Moreira de Carvalho, nomeado pela Por-
taria nº 319, de 13 de novembro de 1978, empos-
sado em 16 de novembro de 1978;

Conselheiros:
Armando Afonso, Alice Fondello Pereira da Silva, 
José Roberto dos Santos, Paulo Roberto Padova-
ni Squarcina, Álvaro Gonçalves Guimarães Júnior, 
Edson Passarelli Chrispim de Campos, Jeferson 
Moreira de Carvalho, nomeados pela Portaria nº 
103, de 14 de maio de 1979, empossados em 23 
de maio de 1979;

Conselheiro:
Luiz Simões Berthoud, nomeado pela Portaria nº 
248, de 22 de agosto de 1980, empossado em 27 
de agosto de 1980;

Conselheiros:
Armando Afonso, José Vitor Borges, José Roberto 
dos Santos, Paulo Roberto Padovani Squarcina, 
Álvaro Gonçalves Guimarães Júnior, Luiz Simões 
Berthoud, Jeferson Moreira de Carvalho, nome-
ados pela Portaria nº 99, de 8 de junho de 1981, 
empossados em 10 de junho de 1981;

Conselheiro:
Evandro Campos, nomeado pela Portaria nº 99, de 
28 de fevereiro de 1983, empossado em 1 de mar-

ço de 1983;

Conselheiros:
Patrícia Querido Guisard, Evandro Campos, José 
Roberto dos Santos, Paulo de Souza Castro, Vi-
cente Corrêa de Mello, nomeados pela Portaria nº 
222, de 10 de junho de 1983, empossados em 13 
de junho de 1983;

Conselheiro:
José Mauro Machado, nomeado pela Portaria nº 
311, de 16 de agosto de 1983, empossado em 17 
de agosto de 1983;

Conselheiro:
Benedito Marcondes Vieira, nomeado pela Porta-
ria nº 352, de 6 de outubro de 1983, empossado 
em 7 de outubro de 1983;

Conselheiros:
Patrícia Querido Guisard, Evandro Campos, Be-
nedito Marcondes Vieira, Paulo de Souza Castro, 
Artur Figueira, nomeados pela Portaria nº 227, de 
3 de julho de 1985, empossados em 4 de julho de 
1985;

Conselheiros:
Patrícia Querido Guisard, Evandro Campos, Be-
nedito Marcondes Vieira, Paulo de Souza Castro, 
Horton Sidnei Cunha, nomeados pela Portaria nº 
406 de 10 de julho de 1987, empossados em 14 de 
julho de 1987;

Conselheira:
Yedda Maria Carneiro Vieira, nomeada pela Por-
taria nº 472, de 26 de agosto de 1987, empossada 
em 1 de setembro de 1987;

Conselheiro:
José Amenôr de Freitas, nomeado pela Portaria nº 
710, de 5 de dezembro de 1988, empossado em 7 
de dezembro de 1988;

Conselheiros:
Patrícia Querido Guisard, José Amenôr de Freitas, 
Benedito Marcondes Vieira, Paulo de Souza Cas-
tro, Joel Irenaldo Barbieri, Yedda Maria Carneiro 
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Vieira, nomeados pela Portaria nº 360, de 20 de ju-
lho de 1989, empossados em 24 de julho de 1989;

Conselheiros:
Sebastião Merlin Aburjeli, Marcos Geia, Edson 
Passarelli Chrispim de Campos, Luiz Fernando de 
Azevedo Rossi, José Vitor Borges, Célia Regina 
Portella Andrade, nomeados pela Portaria nº 448, 
de 26 de setembro de 1991, empossados em 27 de 
setembro de 1991;

Conselheiros:
Marcos Geia, Sebastião Merlin Aburjeli, Adelino 
Olímpio Gabriel de Araújo, José Vitor Borges, Thel-
ma Ortiz Batalha Braga, nomeados pela Portaria nº 
1.154 de 24 de setembro de 1993, empossados em 
27 de setembro de 1993;

Conselheira:
Lúcia Helena Carbonne de Oliveira, nomeada pela 
Portaria nº 1.354, de 10 de dezembro de 1993, 
empossada em 03 de janeiro de 1994;

Conselheiro:
José Roberto dos Santos, nomeado pela Portaria 
nº 1.393, de 30 de dezembro de 1993, empossado 
em 3 de janeiro de 1994;

Conselheiros:
Marcos Geia, José Roberto dos Santos, Adeli-
no Olímpio Gabriel de Araújo, José Vitor Borges, 
Thelma Ortiz Batalha Braga, Sandra Maria Cursino, 
nomeados pela Portaria nº 943, de 25 de setembro 
de 1995, empossados em 28 de setembro de 1995;

Conselheira:
Thelma Ortiz Batalha Braga, nomeada pela Porta-
ria nº 574, de 12 de dezembro de 1996, empossa-
da em 20 de dezembro de 1996;

Conselheiros:
Teocrito Marcondes de Azeredo, Paulo Rober-
to Padovani Squarcina, Sandra Matsuyama, José 
Amenôr de Freitas, Paulo de Souza Castro, Luiz 
José Elias Andraus, nomeados pela Portaria nº 328, 
de 9 de outubro de 1997, empossados em 10 de 
outubro de 1997;

Conselheiros:
Teocrito Marcondes de Azeredo, Paulo Rober-
to Padovani Squarcina, Sandra Matsuyama, José 
Amenôr de Freitas, Luiz José Elias Andraus, Thelma 
Ortiz Batalha Braga, nomeados pela Portaria nº 
304, de 7 de outubro de 1999, empossados em 14 
de outubro de 1999;

Conselheiro:
Joaquim Maurício Domingues Carvalho, nomeado 
pela Portaria nº 483 de 24 de outubro de 2000, 
empossado em 9 de novembro de 2000;

Conselheiros:
Eliana Alves Aquino de Campos, Edson Carlos Ro-
vida, Márcio José Palhares, Maria Adriana Pedrosa, 
Norma Leite, Vera Helena Monteiro Priante, no-
meados pela Portaria nº 487, de 9 de outubro de 
2001, empossados em 18 de outubro de 2001;

Conselheiros:
Eliana Alves Aquino de Campos, Edson Carlos Ro-
vida, Vera Helena Monteiro Priante, Aristides Bar-
bosa de Morais Filho, Marcos Geia, Jorge Henri-
que Ramiro Bueno, nomeados pela Portaria nº 234 
de 14 de outubro de 2003, empossados em 23 de 
outubro de 2003;

Conselheiros:
Aristides Barbosa de Morais Filho, Marcos Geia, 
Heloísa Aparecida José, Sérgio Adriano Gonçal-
ves Geia, Paulo Roberto de Sales Vieira, nomeados 
pela Portaria nº 287 de 25, de outubro de 2005, 
empossados em 27 de outubro de 2005;

Conselheiro:
Mário Celso Takahashi, nomeado pela Portaria nº 
298, de 23 de novembro de 2005, empossado em 
1 de dezembro de 2005;

Conselheiro:
Célio Araújo Cembranelli, nomeado pela Portaria 
nº 306 de 14 de dezembro de 2005, empossado 
em 22 de dezembro de 2005;

Conselheira:
Neide da Silva Gariglio, nomeada pela Portaria nº 
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74, de 10 de março de 2006, empossada em 12 de 
março de 2006;

Conselheiros:
Heloísa Aparecida José, Neide da Silva Gariglio, 
Maria Dione Rosa, Sebastião Melin Aburjeli, Pau-
lo Roberto de Sales Vieira, Mário Celso Takahashi, 
nomeados pela Portaria nº 410, de 29 de outubro 
de 2007, empossados em 1 de novembro de 2007;

Conselheiro:
Antônio Vitório Squarcini, nomeado pela Portaria 
nº 223 de 26 de maio de 2008, empossado em 29 
de maio de 2008;

Conselheiro:
Ernani Barros Morgado Filho, nomeado pela Por-
taria nº 237, de 29 de maio de 2008, empossado 
em 5 de junho de 2008;

Conselheiro:
Paulo Henrique de Souza Castro, nomeado pela 
Portaria nº 421, de 29 de agosto de 2008, empos-
sado em 4 de setembro de 2008;

Conselheira:
Cristiane Sávio Zandonadi, nomeada pela Portaria 
nº 536 de 26 de novembro de 2008, empossada 
em 04 de dezembro de 2008;

Conselheiros:
Cristiane Sávio Zandonadi, Paulo Henrique de 
Souza Castro, Maria Dione Rosa, Sebastião Melin 
Aburjeli, Ernani Barros Morgado Filho, Isabel Cris-
tina Teixeira da Silva, nomeados pela Portaria nº 
478, de 20 de outubro de 2009, empossados em 
29 de outubro de 2009;

Conselheiros:
Maria Célia da Silva, Francisco de Assis Salles, Aris-
tides Barbosa de Morais Filho, Marcos Geia, Sérgio 
Luiz do Nascimento, José Felício Goussain, nome-
ados pela Portaria nº 810, de 24 de outubro de 
2011, empossados em 3 de outubro de 2011;

Conselheiros:
Maria Célia da Silva, Francisco de Assis Salles, Aris-

tides Barbosa de Morais Filho, Marcos Geia, Sérgio 
Luiz do Nascimento, José Felício Goussain, nome-
ados pela Portaria nº 1.245 de 18 de outubro de 
2013, empossados em 24 de outubro de 2013, 
com encerramento previsto em 2015.

DIRETORES DO IPMT EM 50 ANOS

1°) Walter Thaumaturgo
2°) Claro Rodrigues Ferreira
3°) Maria Therezinha Pinto Gomes
4°) José Roberto dos Santos
5°) Neusa Pinto Preda
6°) Heloísa Preda Elias
7°) Eliana Alves Aquino de Campos

SERVIDORES DO IPMT EM 50 ANOS

Em 50 anos de vida, o IPMT teve – e ainda 
tem – a colaboração de 98 servidores, que se dedi-
caram e contribuíram, cada um no seu cargo, para 
a grandeza do Instituto.

Para homenageá-los, é com imenso prazer 
que publicamos o nome de todos eles:

Dayse Geia do Amaral
Antonio José Andrade
Walter Thaumaturgo
Oswaldo de Souza
Ana Maria Gama Fernandes Botossi
Helena Silva
Ana Maria Xavier Ribeiro
Maurício de Freitas
José Roberto Vieira
Rosalina Benedetti de Alvarenga
Helena Moura de Paula Lima
José Armano Cursino
Claro Rodrigues Ferreira
José Roberto dos Santos
Nelson Pereira
Neuza Pinto Preda
Sônia Maria de Campos Machado
Nadir Chagas dos Santos
José Chibebe
Heloísa Preda Elias
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Helena Maria de Oliveira Barros
Dircea de Moura C. Saiki
Wania de Fátima Aguiar
Nadéa Passarelli de Moura
Carolina Leonor F. Oliveira
Rosana Maria dos Santos
Suely Santiago Simões Dalla
Maria de Lourdes dos S. Geraldo
Adelina Pimentel de Lima
Aroldo Prudente
Ana Leopoldina da Cruz
Cleusa Maria Barbosa do Prado
Clóvis Marques Adami
Maria Inês Massimino
Urbano Machado de Oliveira
Luiz Carlos Muniz
André Cristóvão dos Santos
Antonio Carlos de Alvarenga
Solange Campos Marques
José Renato G. C. de Moura
Marta Maria Russi
Maria Therezinha P. Gomes
Miguel Batista dos Santos
Cristina Maria de Oliveira
Ana Leopoldina da Cruz
Raimundo Carlos Boanerges de Araújo
Maria das Graças de O. Araújo
João Bosco Marcondes e Silva
Benedito E. Castilho de Souza
Lucy das Graças Indiani
Tereza Cristina Moreira Lopes
Maria Guilhermina do Carmo
Jeferson Moreira de Carvalho
Thereza Freire Vieira
Cláudia Regina Lucci Áureo Simões
Zilma de Barros Santos
Sueli Naomi Toma
Hélcio José da Costa
Gisela Skipka Salgado
Eliane Dias
Simone da Silva Pedro
Joaquim de Morais Barbosa
Antero Franco
João Batista Pereira
Célia Regina do Paço Baylão
Sérgio Adriano Gonçalves Geia
Fausto Junior da Cruz

Ana Lúcia de Oliveira Saraiva
Eliana Alves Aquino de Campos
Dárcia Valéria de Lima Coutinho
Luciana Sávio Zandonadi Gobbo
Eliana de Oliveira Silva
Vicente Paulo Gomes
Keila Lima Rocha
Célia Regina de Lima Almeida
Fabiana Adriana dos Santos
Aparecida Donizeti da Silva
Paulo Sérgio Araújo Tavares
Rosemeire Fernandes Barbosa
Stéfano Martins Marques da Cruz
Paula Varejão Manara
Vanessa Lago Silva
Ricardo Nishina de Azevedo
Valdiana Alves de Arújo
Natallyne Karenn Colósimo
Marcos Geia
Dieli Ávila Chaves Carvalho
Denise Antunes Fernandes
Tatiana Januário de Morais
Edna Portes de Oliveira
Márcio Américo Santos Pinto
Maria Juliana Vasconcellos Torquato
Diogo Antônio de Toledo Derrico
Bruna Magalhães Pinto
Thallyta Madonna Daianna da Silva
Jairo José Reis Oliveira
Marcos Felipe Paolicchi

FORNECEDORES

Nesse meio século, o Instituto de Previdên-
cia teve dezenas e dezenas de fornecedores.

Difícil elencar todos eles, mas nossos arqui-
vos registram várias empresas que, mais do que o 
interesse comercial, contribuíram com o Instituto, 
oferecendo a sua melhor mercadoria e serviço, 
mas também o melhor tratamento que merece um 
cliente.

No dia 14 de janeiro de 1966, foi feito termo 
de abertura de um livro com 100 páginas, “desti-
nadas ao registro de firmas fornecedoras”.

Algumas delas:
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- Casa Fonque
- Papelaria Julio Toffuli
- Gráfica elite
- Casa Rabello
- Farmácia Marcondes
- Casa Manara
- Casa de Móveis Santo Antonio
- Empório do Norte
- Jornal A Tribuna
- Jornal A Voz do Vale do Paraíba
- Jornal O Taubateano
- Abirached e Cia. Ltda.
- Rádio Eletra Taubaté
- Organização Vale do Paraíbas
- Billa e Cia. Ltda.
- Empório Paulista
- Casa Rabello
- Papelaria Campello
- Reinaldo Penna
- Casa Progresso
- Moacyr Freire S/A.
- Casa Ciranda

Estabelecimentos sobejamente conhecidos 
da população, alguns ainda atendendo a popula-
ção até hoje.

O IPMT E A IMPRENSA

Ao longo das cinco décadas, o IPMT sempre 
foi pauta para matérias dos meios de comunica-
ção, na grande maioria das vezes elogiando o tra-
balho da autarquia.

Escolhemos algumas matérias mais signifi-
cativas, como a intitulada “Uma realidade tauba-
teana”, publicada no jornal “O Taubateano”.

De acordo com a matéria, o IPMT é uma ins-
tituição que “carece de valorizar e estimar”, que 
presta serviços de “alto sentido comunitário e hu-
manitário, com direção esforçada, funcionalismo 
pontual e atencioso e sistema de trabalho adequa-
do”.

Mais adiante, o jornalista afirma: “Percebe-
se através dos boletins financeiros e do balancete 
anual que a situação econômica do Instituto é óti-

ma, firme, regular”.
Em outra edição, de 15 de outubro de 1987, 

“O Taubateano” estampou a matéria “IPMT – 
grata realidade no gênero”, elogiando o Serviço 
Médico, composto de Antonio Carlos Ferraz de 
Alvarenga, Raimundo Carlos Boanerges Araújo, 
Thereza Freire Vieira e Helcio José da Costa, infor-
mando que existiam também mais de 100 médicos 
credenciados, para atendimento nos consultórios, 
em várias especialidades. O jornal conta um pou-
co da história do IPMT, porque “as coisas boas de 
Taubaté devem ser conhecidas e louvadas”.

Ao completar 10 anos, o Instituto foi assunto 
de página inteira do jornal “A Voz do vale do Paraí-
ba”, edição de 27 de outubro de 1974, destacando 
a “equipe dedicada, abnegados servidores, donos 
de esmerada educação”: “Demonstram sempre 
espírito voltado aos mais elevados princípios hu-
manos e cristãos”.

Sobre a questão financeira do órgão, a mes-
ma matéria disse que constatou que o IPMT estava 
em dia com todas as suas obrigações, “apesar das 
dificuldades com que lutam seus dirigentes para 
conseguir alguma normalidade nos recolhimentos 
devidos”.

Na Câmara, o Instituto recebeu elogios do 
então vereador Guido de Moura Salles, que fo-
ram reproduzidos na edição de 20 de setembro de 
1985 do jornal “A Voz do Vale”. De acordo com a 
matéria jornalística, Guido apresentou no Legis-
lativo um voto de congratulações pela nomeação 
de José Roberto dos Santos para a presidência do 
IPMT.

“Embora jovem, [José Roberto] possui sóli-
da formação moral, cultural e espiritual, trilhando 
sempre no caminho da justiça e da honestidade, 
com grande firmeza”, afirmou Guido Salles.

O mesmo jornal, na edição de 16 de outu-
bro de 1983, traz a manchete “O IPMT tem cor-
respondido”. Afirmou que “sob convênios com 
o corpo médico e laboratórios, além de serviços 
próprios, contando com um funcionalismo eficien-
te e dedicado que, mais com solicitude e menos 
com burocracia, procura cumprir suas obrigações 
de humanidade, o IPMT se impõe como uma das 
organizações dignas de crédito na comunidade 
taubateana”.
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No dia 27 de outubro de 1984, o jornal “A 
Voz do Vale” retrata na manchete que “O Instituto 
de Previdência do Município de Taubaté come-
mora hoje 20 anos de sua fundação”, e afirma que 
foi um período eficiente, bem administrado, com 
servidores cientes e conscientes do senso de hu-
manismo”.

A matéria ainda lembra que o órgão foi cria-
do por projeto de lei de iniciativa do então verea-
dor Ameletto Marino e sancionado pelo prefeito 
Jaurés Guisard. “São nomes que se ligam de ma-
neira muito grata a tão louvável empreendimen-
to taubateano já nos seus vinte anos de benéfica 
existência.”

O jornal “A Voz do Vale do Paraíba” voltou 
a estampar matéria de primeira página em 27 de 
outubro de 1994, quando o IPMT completava 30 
anos de sua fundação. Elogiou a “eficiente admi-
nistração”, mas tinha elevadas despesas com a pre-
vidência, “porém, vem adotando diversas ações 
no sentido de preservar o órgão previdenciário e 
tranquilizar aqueles que dependem dele direta-
mente”.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do Instituto de 
Previdência do Município de Taubaté foi institu-
ído pelo Decreto nº 12.847 de 16/10/2012 alte-
rado pelo Decreto nº 13.381 de 29/07/2014. A 
nomeação dos membros foi feita pelo Presidente 
do IPMT, Sérgio Luiz do Nascimento, através da 
Portaria nº 18 de 17/10/2012 substituída poste-
riormente pela Portaria nº 12 de 30/07/2014. 

Há sete membros no Comitê de Investimen-
tos, sendo: 1 representante da Prefeitura Munici-
pal de Taubaté, 1 representante da Câmara Muni-
cipal de Taubaté, 1 representante da Universida-
de de Taubaté e 4 representantes do Instituto de 
Previdência do Município de Taubaté. Quatro dos 
sete membros do Comitê possuem Certificação 
Profissional Anbima Série 10 – CPA 10.

O Comitê de Investimentos é responsável 
por colocar em prática o que foi definido na Políti-
ca de Investimentos e gerir o patrimônio do IPMT 
atendendo aos normativos da Resolução do Con-
selho Monetário Nacional – CMN N°3.922 de 25 
de novembro de 2010.  

Todas as decisões e deliberações do Comi-
tê são registradas em atas. As atas das reuniões 
do Comitê e toda documentação dos fundos de 
investimento sempre estiveram disponíveis neste 
Órgão Previdenciário para consulta, a quem in-
teressar. Entretanto, a partir da Portaria MPS 440 
de 09/10/2013, toda documentação referente aos 
investimentos é disponibilizada no site do Instituto 
de Previdência do Município de Taubaté (http://
www.ipmt.sp.gov.br) e no balcão de informações 
desta Autarquia Previdenciária.

Reunião do Comitê de 
Investimentos em 11 de 

setembro de 2014. A partir 
da esquerda: Maria Célia da 

Silva, José Felício Goussain 
Murade, Aristides Barbosa de 

Morais Filho, Natallyne Karenn 
Colósimo, Diogo Antonio de 

Toledo Derrico, Márcio Américo 
Santos Pinto e Maria Juliana 

Vasconcellos Torquato.



IPMT 50 ANOS

58

A Previdência Social no Brasil tem seu marco 
na Lei Eloy Chaves de 1.923, reconhecendo dois re-
gimes previdenciários distintos: o regime geral de 
previdência, que abrange a iniciativa privada no ge-
ral (empregados, sócios de empresas, domésticos, 
autônomos, facultativos, dentre outros) e o regime 
próprio, aplicável aos servidores públicos efetivos 
dos entes federativos (art. 40, caput, CF). 

Submetidos à previdência do regime geral 
se acham os servidores públicos ocupantes de em-
pregos públicos, cargos temporários e cargos ex-
clusivamente em comissão (art. 40, §13, CF), além 
dos investidos de mandato eletivo. 

Os militares têm, ainda, um regime próprio 
um tanto diferenciado daquele vigente para os 
servidores públicos civis, não se lhes aplicando al-
gumas regras constitucionais, autorizada a regên-
cia de várias situações por lei específica. 

O regime geral de previdência, conhecido 
por RGPS, se acha a cargo do INSS; o regime pró-
prio dos servidores públicos a cargo do respectivo 
ente da federação, que pode, para administrá-lo, 
instituir entidade autárquica própria. 

A Lei Municipal nº 821, de 27 de outubro 
de 1964, criou o Instituto de Previdência do Mu-
nicípio de Taubaté - IPMT, órgão  de previdência 
dos funcionários públicos do Município, das Autar-
quias e Câmara Municipal.

A edição da Lei 9.717/98 e Portarias sub-
seqüentes normatizaram a gestão dos RPPS que 
até então, seguiam de forma heterogênea pelo 
País. Logo em seguida, o segmento teve impacto 
por força das reformas constitucionais nº 20/98 e 

41/2003.
Até pouco tempo atrás os dois regimes ti-

nham características e disciplina bem diferencia-
das: o regime próprio era bem mais vantajoso que 
o regime geral de previdência, inclusive a aposen-
tadoria, nele, se revestia da natureza de prêmio ao 
servidor, por implementar determinado tempo de 
serviço público, sem sanções. 

As reformas constitucionais trouxeram, no 
entanto, inúmeras restrições ao legislador local, na 
regulação do regime próprio de previdência. Pri-
meiro, a Emenda Constitucional nº 20/98, passou 
a exigir idade mínima na aposentadoria por tempo 
de serviço, que passou a denominar-se aposenta-
doria por tempo de contribuição. Depois, a Emen-
da Constitucional nº 41/2003 pôs fim às garantias 
da integralidade e paridade e restringiram o valor 
das pensões, ressalvadas situações de transição. 

Tais adaptações refletem às novas tábuas 
atuariais dentro do processo de longevidade da 
população, prevendo assim, que o sistema previ-
denciário consiga recursos suficientes para fazer 
frente à todas as suas responsabilidades financei-
ras futuras.

A expectativa de vida da população brasi-
leira aumentou mais de 11 anos em três décadas. 
Em 1980, um recém-nascido brasileiro tinha a es-
perança de viver, em média, 62 anos e seis meses. 
Em 2010, esse número saltou para 73 anos e nove 
meses. Os dados fazem parte do levantamento tá-
buas de mortalidade 2010 - Brasil, Grandes Regi-
ões e Unidades da Federação divulgado pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  

MARCOS HISTÓRICOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Cyntia de Oliveira Antunes
(Formada em Economia com MBA em Gestão de Projetos)
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Mesmo diante de tais reformas e modifica-
ções na concessão dos benefícios, inúmeros são os 
estudos que apontam para as vantagens ao mu-
nicípio, na opção pela gestão da sua Previdência, 
senão vejamos:

1. Além de capitalizar o superávit corrente, 
o município ainda pode utilizar a economia de até 
50% (cinqüenta por cento) que deixa de contribuir 
para o RGPS para investir em áreas sociais, fomen-
tando o seu desenvolvimento sócio-econômico;

2. Não há carência para a concessão de be-
nefícios no RPPS. Auxílio doença e aposentadoria 
por invalidez, por exemplo, não estão sujeitos a 
prazos carências como acontece no RGPS (INSS);

3. Os segurados vinculados ao RPPS não es-
tão sujeitos ao fator previdenciário previsto na Lei 
nº 8.213/91 que leva em conta, no momento da 
concessão do benefício, a expectativa de sobrevi-
da, o tempo de contribuição, a idade e alíquota de 
contribuição correspondente a 0,31;

4. No cálculo dos proventos de aposenta-
doria no RPPS é considerado apenas as remune-
rações utilizadas como base de contribuições do 
servidor – média aritmética simples das maiores 
remunerações correspondente a 80% de todo o 
período contributivo desde a competência julho 
de 1994 ou desde o início da contribuição, se pos-
terior àquela competência;

5. Garantia de atualização monetária dos 
benefícios concedidos pelo RPPS - todas as re-
munerações consideradas para o cálculo do valor 
inicial dos proventos, serão atualizadas monetaria-
mente (tabelas no site MPS) (art. 40, § 17 CF/88 e 
art. 1º, § 1º da Lei 10.887/04);

6. Abono de Permanência - no RGPS não há 
previsão de pagamento de abono de permanên-
cia; No RPPS, o servidor que opte por permane-
cer em atividade tendo completado as exigências 
para aposentadoria voluntária, fará jus a um abono 
de permanência equivalente ao valor da sua con-
tribuição previdenciária (ARTIGO 3°, § 1° da EC n° 
41/03);

7. Melhoria da gestão do sistema de previ-
dência;

8. Os recursos financeiros provenientes do 
repasse da compensação previdenciária fortale-

cem e aumentam significativamente a capitali-
zação para o RPPS, garantindo o pagamento das 
aposentadorias e pensões por morte devidos pelo 
Município, pois representa, em média, uma eco-
nomia de 41% (quarenta e um por cento) no paga-
mento dos inativos e pensionistas.

9. A compensação Previdenciária amortiza o 
déficit atuarial, contribuindo para o equilíbrio fi-
nanceiro e atuarial do RPPS;

10. A gestão dos recursos é feita pelo pró-
prio RPPS, sendo esta normatizada pelo Conselho 
Monetário Nacional e fortemente fiscalizada pelo 
Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério da 
Previdência Social; 

11. O RPPS conta com representantes dos 
servidores nos conselhos de administração e fiscal. 
A participação dos servidores na gestão previden-
ciária garante maior transparência e responsabili-
dade das ações dos gestores;

12. Acesso mais rápido às informações - so-
bretudo a garantia do acesso do servidor à ficha 
financeira individual, onde pode ter acesso aos ex-
tratos dos repasses não apenas do servidor, mas do 
ente público. Tal direito previsto na Lei Federal nº 
9717/98;

13. A contabilização da avaliação atuarial 
permite que o município verifique se há déficit 
atuarial, com valores projetados de todos os be-
nefícios que já foram concedidos e dos que ainda 
serão;

14. Planificação contábil – permite uma vi-
são mais consistente acerca da situação patrimo-
nial do regime por meio da utilização do Plano de 
Contas a ele aplicável - Portaria MPS nº 916/03, 
que definiu a implementação de procedimentos 
contábeis como a constituição de provisões, ava-
liação da carteira de ativos a valor de mercado, re-
avaliações, depreciações, entre outros;

15. 12. Os servidores públicos vinculados 
ao RGPS não acompanham o seu histórico previ-
denciário - a previdência representa apenas uma 
despesa para o Ente Público que corre o risco de 
contribuir, no futuro, com percentuais ainda maio-
res do que os atualmente praticados para a manu-
tenção dos benefícios;

Estudo comparativo sobre os custos do Regi-
me Geral de Previdência e do RPPS, desenvolvido 
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pela CNM, mostra que cerca de 3,5 mil prefeitu-
ras podem economizar adotando o RPPS. Segun-
do dados da Confederação, dos 5.562 municípios 
brasileiros, 2.038 têm o RPPS, abrangendo quase 
dois milhões de servidores em todo o país.

Convencida dos enormes benefícios para os 
servidores públicos do município de Taubaté, os 
Gestores buscaram, constantemente, avanços na 
busca pela qualidade dos serviços prestados pelo 
IPMT, destacamos a permanente capacitação do 

quadro de servidores, a interface de comunica-
ção entre a autarquia e a Administração Pública, 
a constante busca do equilíbrio do déficit atuarial.

O município de Taubaté confia na regulari-
dade Previdenciária do seu Instituto, que mantém 
o CRP – Certificado de Regularidade Previdenciá-
ria, sempre em ordem, o que permite ao municí-
pio, receber as transferências Federais, bem como, 
firmar contratos e convênios em prol dos investi-
mentos tão importantes para a cidade.

NÚMERO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Atualizado até setembro de 2014

aPosentados  - 1.472

Prefeitura Municipal de Taubaté  924
Universidade de Taubaté  504
Câmara Municipal de Taubaté  23
IPMT  21

Pensionistas - 573

Prefeitura Municipal de Taubaté  433
Universidade de Taubaté  137
Câmara Municipal de Taubaté  3
IPMT  0

total geral  2.045

Prefeitura Municipal de Taubaté  4.919
Universidade de Taubaté  1.241
Câmara Municipal de Taubaté  103
IPMT   16
Total   6.279

NÚMERO DE ATIVOS DAS ENTIDADES CONTRIBUINTES
Atualizado até setembro de 2014
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GALERIA DE PRESIDENTES
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GALERIA DE FOTOS

José Chibébe, dentista por muitos anos

Presidente do IPMT, Teo, 
Paulo Squarcina, Eliana e Heloísa

Walter Thau-
maturgo Ju-
nior discursa 

em reunião do 
Conselho de 

Administração

Therezinha Chagas Teixeira, Antonio José An-
drade, Umberto Passarelli (presidente do Con-
selho), Umberto Passarelli Filho e Luiz Fernando 
de Mattos

Vestígio de 
construção 
adobe

Servidores municipais e convidados participam da 
comemoração do 6º aniversário do Instituto, dia 27 
de outubro de 1970
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GALERIA DE FOTOS
Revitalização do prédio
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GALERIA DE FOTOSGALERIA DE FOTOS
Revitalização do prédio
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GALERIA DE FOTOS
Revitalização do prédio
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Todos os anos, por ocasião do pagamento do 13º salário, os servidores do IPMT oferecem aos 
aposentados e pensionistas um café festivo. 

GALERIA DE FOTOS
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