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1. fflSTÓRICO DAINSTITUIÇÃO (RESUMO):

"A Constituição de 1988 impôs à União a adoção de um Regime Jurídico Único,
havendo na época, o entendimento legal de que o único regime que caberia aos servidores
seria o estatutário.

A Constituição também impôs o pagamento de aposentadoria integral aos seus
servidores, possibilitando que os entes federativos criassem seus regimes próprios de
previdência, pelo que o Estado da Paraíba conta, neste presente exercício, com mais de
sessenta Regimes Próprios de Previdência.

Assim, a Associação Paraibana de Regimes Próprios de Previdência, de direito
privado, entidade social sem fins lucrativos foi constituída por um grupo de trabalho que,
desde o exercício de 2005, estudou, pesquisou, lutou realizou várias reuniões, intensificando-
as nos últimos dois anos, elaborou um anteprojeto de estatuto social, promoveu discussões
internas bem aprofundadas, o que ocasionou por várias vezes na re-elaboração desse
anteprojeto, que veio, inicialmente, atender as necessidade de formação da ASPREVPB.

Como resultado deste desafiador esforço, aos 02 de agosto de 2013, no auditório da
PBPREV, na capital João Pessoa foi devidamente aprovado o Estatuto da ASPREVPB,
registrado no Cartório de Registro Civil sob o n® 104.580, no Livro A-22; consignado na Ata
registrada sob o n° 104.579, no Livro A-22, e no dia 09 de agosto de 2013, ou seja, na semana
seguinte à aprovação do Estatuto foi criada a ASPREVPB e eleita a Diretoria Provisória
através da Ata registrada sob o n° 104.581, no Livro A-22, do Cartório Aparecida Domelas
de Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica. A ASPREVPB teve o seu pedido de
CNPJ aprovado pela Receita Federal do Brasil situação cadastral em 03/10/2013 obtendo o a°
19.035.780/0001-33. O tempo, o dia a dia, as demandas previdenciárias dos RPPSs do Estado
da Paraíba definirão a atuação da ASPREVPB objetivando mostrar a que veio.

2. NOSSA VISÃO:

Colaborar com os RPPS da Paraíba na construção e consolidação da Cultura
Previdenciária para ser referência nacional no estímulo e fortalecimento da previdência
funcional.

3. NOSSA MISSÃO:
Atuar com excelência na representação e estímulo dos Regimes Próprios Paraibanos
desenvolvendo e aprimorando as políticas previdenciárias com suporte técnico e formação
de gestores.

4. NOSSOS OBJETIVOS:

I- Contribuir para o fortalecimento e expansão da cultura previdenciária
dos servidores públicos paraibanos, proporcionando continuamente o
aperfeiçoamento e aprimoramento administrativo e técnico dos
Regimes Próprios de Previdência por meio do intercâmbio de
experiências e da promoção e implementação de projetos que promova
o desenvolvimento institucional, prestando orientação administrativa,
jurídica e financeira a seus associados.

ASPREVPB-

Cabedelo-PB



/EstadodaParaíba
ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ASPREVPB

II- Difundir e assessorar a criação e estruturação dos Regimes Próprios de
Previdência Social, promovendo a defesa de seus interesses perante os
Poderes Públicos, prestadores de serviços e o público em geral.

III- Organizar, promover e realizar estudos, análises, pesquisas, cursos,
congressos, seminários, simpósios e demais eventos sobre temas,
problemas ou aspectos relacionados com os seus objetivos e atividades.

5. BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS:

I; Assessoria Jurídica Previdenciária - Análise e emissão de parecer sobre
matérias inerentes à concessão de benefícios, formalização de
processos, interpretação de normativos, etc;

ít Assessoria Financeira- Análise de enquadramento dos investimentos
perante a legislação, subsídios na elaboração da Política de
Investimento e na certificação dos gestores, etc.

6. AÇÕES DAPRESIDÊNCIA:

Ao ser fundada a ASPREVPB, tratamos de cuidar dos seus registros como foi
detalhado no resumo histórico, inicialmente. Como entendemos, por experiência própria, que
nada se consegue sem esforço, a princípio, desenvolvemos as seguinte ações:

N" DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
01 Elaboração da Ala de Aprovação do Estatuto Social
02 Elaboração da Ala de Criação da ASPREVPB
03 Registro das Atas em Cartório
04 Registro no CNPJ - conforme Anexo
05 Criação da logomarca da ASPREVPB
06 Criação da Bandeira da ASPREVPB
07 Elaboração da Ficha de Filiação na ASPREVPB

08
Encaminhamento junto ao TCE solicitando os E-mail, telefones dos RPPSs da
Paraíba que foi prontamente atendido

09
Encaminhamento do Estatuto, da Ficha de Filiação e convite para associar-se a
todos os RPPSs da Paraíba

10 Recebimento de doze inscrições conforme relacionadas no Anexo I
11 Elaboração da Ficha de Inscrição para cursos
12 Solicitação à Caixa Econômica Federal - CEF do Curso CPA-10
13 Obtenção de Resposta positiva da CEF
14 Envio de e-mail para os institutos com o convite para o curso e ficha de inscrição
15 Formatação da turma para o curso em uma semana
16 Criação de E-mail da ASPREVPB - asnrevnblSl.amail.com
17 Criação da Página no Facebook da ASPREVPB www.faceboolc.com.br/a.sorevnb

18
Elaboração de um mini-projeto para realização do I Congresso de Previdência da
ASPREVPB

19 Divulgação de vários eventos na página da ASPREVPB no facebook
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20

Participação no I Congresso Brasileiro de RPPS em Brasília-DF (sem utilização de
verba da ASPREVPB) onde foi feita a primeira apresentação da ASPREVPB,
entrega do mini-projeto ao Dr. Leonardo Rolin e ao Dr. Otoni Guimarães, inclusive,
tivemos a oportunidade de fazer parte da Mesa de Abertura do Congresso e também
de Presidir a Mesa de Encerramento do Congresso e finalizá-lo

21
Participação em Reunião da ABIPEM onde solicitou e debateu sobre o I Congresso
da ASPREVPB para que fosse realizado junto com esta Associação tendo em vista a
mesma já ter toda uma história nacional na área de RPPSs;

22
Recepção ao Dr. Demetruis da ABIPEM e busca, procura e pesquisa de local para a
realização do evento sem utilização de verba da ASPREVPB

23
Participação em Brasília-DF de Audiência (sem utilização de verba da ASPREVPB)
com 0 novo Secretário Nacional de Políticas de Previdência Social

24 Encaminhamento de E-mail para todos os RPPSs convidando para associar-se
25 Visita ao Centro de Convenções e bloqueio do local para realização do congresso

26
Visita à várias empresas na capital para fins de solicitação de orçamentos inerentes à
serviços de Buffet para o evento

27
Visita à várias empresas na capital para fins de solicitação de orçamentos inerentes à
serviços de vigilância para o evento

28
Visita à várias empresas na capital para fins de solicitação de orçamentos inerentes à
serviços de limpeza para o evento

29
Visita à várias empresas na capital para fins de solicitação de orçamentos inerentes à
serviços de imagem e sonorização para o evento

30
Não sendo mais possível o Centro de Convenções, visita com o Dr. Demetrius e
com 0 Dr. Hélio Fernandes, a vários hotéis para a realização do evento

31 Realização em parceria com a CEF do Curso CPA-10 para os RPPSs da Paraíba

32
Negociações com o Hotel Ouro Branco onde foi celebrado - pela ABIPEM - o
contrato para a realização do evento

33

Solicitação de outro Curso CPA-10 à Empresa Crédito e Mercado já confirmado
para o próximo mês de iulho

34 Elaboração de convite ao Govemador do Estado para o evento
35 Elaboração de convite ao Prefeito de João Pessoa para o evento
36 Elaboração de convite ao Presidente da FAMUP para o evento
37 RealÍ2iação do I Congresso de Previdência da ASPREVPB jxmtoà ABIPEM.

7. INFORMAÇÕESSOBRE ASPREVPB:

4 Razão Social: Associação Paraibana de Regimes Próprios de
Previdência

4 Nome fantasia: ASPREVPB

* CNPJ: 19.035.780/0001-33

i Endereço para contato: Rua Golfo de Cades, 204 - Intermares -
Cabedelo-Pb - CEP.: 58102-086.

i Telefone: (83) 8863-0668 /Fax: 3228-1434
E-mail: asprevDh@ümail.com e lea@ipscmc.pb.gov.br

4» Responsável para contatos: Léa Santana Praxedes
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2 CONCLUSÃO

Nestes primeiros meses, não obstantes aos muitos desafios enfrentados e outras
tantas atividades que nos cercam no dia a dia e, em virtudes das grandes
transformações dos processos de trabalho e a rapidez com que surgem novos
conhecimentos e informações, como também novos problemas previdenciários, o
papel da sociedade nesse processo, urge que se estabeleça uma metodologia de
capacitação permanente e continuada para propiciar o desenvolvimento de uma cultura
previdenciária de qualidade para servidores públicos, para os RPPSs capaz de prepará-
los para o estado presente e preveni-los em relação ao futuro. Ser previdente é ser
prevenido!

Essa capacitação possibilita aos participantes qualidade e consciência na
execução de suas atividades, potencializando o desempenho individual e coletivo para
o desenvolvimento humano, profissional, institucional e previdenciário.

A ASPREVPB, dentro das possibilidades existentes, lutou, batalhou até
conseguir o I Congresso Estadual de Previdência a ser realizado sob o teto da
ABIPEM - Associação Brasileira de Previdência dos Estados e Municípios, no
período de 26 a 28 de maio de 2014, junto com o 26° Seminário Nacional de
Previdência da ABIPEM, para dar andamento e desenvolver o Programa de Educação
Previdenciária nas suas mais diversas formas, correspondentes à natureza das
atividades do serviço público na área de previdência e, às exigências existentes no
sentido de proteger o aspecto previdenciário tendo em vista as obrigações presentes e
futuras.

O Programa de Capacitação deve contemplar a participação de todos os
trabalhadores que concorrem, de forma continuada, para a realização das atividades
institucionais.

João Pessoa, 26 de maio de 2014.

ANBtMA. Presidente
CPA-10 asprevDb@Gmail.com

leaígjipsemc.pb.eov.br
83 3228.4799/ 1434
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