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1. MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA 

 
 

 

 
A resiliência é a palavra-chave que utiliza-se neste momento como destaque para o 

exercício de  2018, pois em todas as esferas da gestão previdenciária necessitou-se de 
exercer esse ofício que exige força, garra, determinação, fé e ação para que as boas práticas 
e sua constante disseminação não viessem a ser destruídas, porém cada vez mais 
incorporadas e vivenciadas pela equipe da ASPREVPB e por todos aqueles que querem 
beneficiar-se do sistema que deve estar preparado para as futuras gerações. Vivendo a 
resiliência teremos a capacidade de enfrentar a difícil tarefa de sensibilizar “gregos e 
troianos” a fim de que haja o desenvolvimento de uma consciência previdenciária necessária 
à sustentabilidade desse sistema tão combatido e dificultado pela ausência de uma 
governança capaz de cumprir com suas obrigações legais durante um longo tempo, como se 
vê neste país. 

 
Foi um ano difícil no país inteiro visto que houve o período político cujos 

acontecimentos de toda ordem sacudiram as estruturas governamentais deixando-nos 
perplexos diante dos fatos. Abalados, contristados, decepcionados e abatidos, tivemos que 
continuar na labuta previdenciária colaborando com os nossos RPPS e também dando 
continuidade aos processos da nossa Associação de RPPS, mapeando-os, estabelecendo 
fluxos, normatizando, organizando, ajustando ao que há de melhor na área visando sua 
sustentabilidade em todos os pilares. 

 
O exercício foi marcado por diversos eventos de capacitação e também de 

cooperação nos RPPS da Paraíba, atendendo as demandas que surgiram, portanto, apesar de 
todos os óbices, foram obtidos resultados positivos. 

 
Graças a Deus e à determinação de todos, seja Diretoria, sejam todos os gestores, 

bem como a disposição para o trabalho, tivemos um desenvolvimento de atitudes resilientes 
e, por isto, conseguimos superar todos os obstáculos e até mesmo a descrença dos que não 
acreditam por mero orgulho, prepotência e arrogância, pois juntos temos feito um trabalho 
digno em prol dos RPPS. 

 
No exercício em apreço, a ASPREVPB promoveu várias capacitações atendendo as 

demandas dos filiados conforme é demonstrado no presente relatório mesmo ante o difícil, 
mas maravilhoso caminho inovador, superando os óbices, trabalhando dentro de padrões 
éticos e transparentes buscando resultados para a consolidação de uma governança 
excelente. 

 
Enfim, a gratidão acima de tudo a Deus que não nos perde de vista nos acomodando 

em Seus braços. 



    Estado da Paraíba 
    ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA – ASPREVPB 

    CNPJ Nº 19.035.780/0001-33 
 

ASPREVPB 
João Pessoa/PB  

6 

Ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/PB cuja atuação tem sido fundamental para a 
sobrevivência dos RPPS. 

À brilhante equipe que forma nossa diretoria, cuja contribuição tem sido 
fundamental.  

 
Para todos vocês, bem como para todos que de alguma forma participam das nossas 

ações ofereço este Relatório. 
 
Que Deus nos patrocine sempre! 
 
Desejamos um ano de 2019 resiliente para que repletos de motivação, força, garra, fé 

e perseverança e resiliência prossigamos rumo à sustentabilidade, à excelência! 
 

 

 

 Léa Santana Praxedes 
Presidente 

asprevpb@gmail.com  
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2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO (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 
reelaboração 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 nº 104.580, no Livro A-22; consignado na Ata 
registrada sob o nº 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 nº 104.581, no Livro A-22, do  Cartório Aparecida 
Dornelas 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 nº 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.  
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3. MISSÃO, VISÃO E VALORES DA ASPREVPB 
 

(Redefinidos na Reunião de Planejamento realizada em janeiro de 2017, conforme registros fotográficos da 
Apresentação contidos no Anexo I) 

 

 

I- 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. 

 
 

II- 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 e colaboradores. 

 
 

III- VALORES: 
 

 AAtitude; 

 SSustentabilidade e satisfação dos filiados; 

 PProfissionalismo; 

 RRetidão; 

 ÉÉtica e compromisso; 

 VVerdade; 

 PParticipação e cooperação; 

 BBalizar. 
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4. 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. 
 

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. 
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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.; 

 
II- Assessoria Financeira – Análise de enquadramento dos investimentos 

perante a legislação, subsídios na elaboração da Política de 
Investimento e na certificação dos gestores, etc. 
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6. AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO: 

 

 

Registra-se neste item um pequeno resumo histórico das ações desenvolvidas pela 

ASPREVPB durante o exercício de 2018 a seguir especificadas:  

 

Nº DESCRIÇÃO DAS AÇÕES – EXERCÍCIO 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

DIRETORIA DA ASPREVPB 
REALIZA  2ª AGO / 
PLANEJAMENTO 2018 
A Diretoria Executiva da 
Associação Paraibana de Regime 
Próprios de Previdência – 
ASPREVPB, entidade 
representativa dos RPPS da 
Paraíba, com CNPJ nº 
19.035.780/0001-33, se reuniu 
em Assembleia geral Ordinária no 

dia 26 de novembro de 2017, segunda-feira, às 9h00, em sua sede em João Pessoa-
PB, onde durante todo o dia além de avaliar o exercício de 2017 por meio do 
Relatório de Gestão, foi elaborado o planejamento das ações para o primeiro 
semestre 2018. 
O evento estendeu-se durante o dia, pois a pauta desenvolvida assim o exigiu 
frente à enorme responsabilidade da ASPREVPB e seu compromisso com os RPPS 
paraibanos. Foi um dia de trabalhos exaustivos, porém, muito produtivo. 
“Ao analisar o relatório das ações desenvolvidas pela nossa associação durante 
este ano ficamos muito felizes, porque realizamos mais, muito mais do que o que 
foi planejado, tendo em vista que havíamos planejado por baixo face a ausência de 
recursos para maiores 
empreendimentos, entretanto, as 
necessidades nos impulsionaram a 
maiores realizações que, realmente, 
consolidou ainda mais os objetivos 
da ASPREVPB” e nos motiva, apesar 
dos inúmeros óbices, a enfrentar os 
próximos desafios e a lutar, 
principalmente, para que 
melhoremos o índice de situação 
previdenciária dos nossos RPPS 
paraibanos, comenta Léa Praxedes.” O caminho é longo e difícil. A jornada é dura e 
árdua. As variáveis externas são ameaçadoras, mesmo porque a causa 
previdenciária ainda é uma incógnita para muitos que, não a compreendendo, não 
entendem que a mesma deve ser o foco principal, pois precisa garantir os 
benefícios concedidos e a conceder de quem dedica a vida inteira ao trabalho, ao 
serviço que faz com amor, carinho e dedicação. 
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Agradecemos o comparecimento da amada Diretoria que, com compromisso e 
responsabilidade vem se dedicando à causa previdenciária em nosso Estado. 
Que Deus seja conosco e nos ilumine a fim de que possamos fazer sempre o 
melhor pelos nossos RPPS. 
 

Um Feliz Natal e um Novo Ano de 2018 profícuo, abençoado, feliz e cheio de 
realizações! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

ASPREVPB EM AÇÃO – CUMPRINDO AGENDA 2018 – 1ª ATIVIDADE TÉCNICA 
Aos 18/01 a ASPREVPB realizou sua 1ª Atividade Técnica Estadual cumprindo assim 
a agenda elaborada pela Diretoria na última reunião de planejamento do ano 
passado atendendo a demanda pesquisada entre os RPPS paraibanos. 
O evento ocorreu na cidade de Campina 
Grande-PB, no auditório do Instituto de 
Previdência Municipal, sob a temática: 
“Demonstrativos Previdenciários DPIN – 
Demonstrativos da Política de 
Investimentos, DAIR – Demonstrativo de 
Aplicações e Investimentos dos Recursos, 
Produtos de Investimentos e seus aspectos 
relevantes”. 
Foi um dia muito proveitoso no qual 
gestores e colaboradores de RPPS trocaram experiências que muito contribuíram 
para a melhoria continua do uso desses instrumentos obrigatórios de gestão, uma 
vez que houve muita dificuldade no entendimento do preenchimento e validação 
das informações, porém são ferramentas que se tornaram necessárias e 
imprescindíveis à boa governança dos RPPS, para isso temos que colaborar uns 
com os outros até que todos que se interessam e querem, possam encontrar-se no 
mesmo patamar de ótima utilização, diz Léa Praxedes. Como debatedores tivemos 
a grandiosa colaboração da Diretora de Previdência da ASPREVPB Dra. Débora 
Alverga, do Atuário e Economista Hallysson Alberto, da Jéssica Santos – Diretora de 
Investimentos do Instituto de Santa Rita-PB e do Guilhardo Lourenço – Diretor de 
Investimentos do IPSEMC – Cabedelo-PB, bem como todos os presentes que 
expressaram sua colaboração tornando o debate produtivo e eficaz.  
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Agradecemos ao IPSEM – Instituto de Campina Grande 
nas pessoas de seu Presidente Dr. Hermano, Dr. Diogo 
Lyra e demais colaboradores, desde os Auxiliares de 
Serviços até a colaboradora Sunara, por todo essa 
acolhimento carinhoso, comprometido e responsável 
dessa equipe maravilhosa que parabenizamos 
efusivamente. 

Agradecemos e 
parabenizamos toda a 
Diretoria da ASPREVPB pelo 
empenho, colaboração e 
comprometimento com os 
nossos RPPS do Estado. 
Não podemos esquecer a 
enorme colaboração do 
Denilson do IPAM Guarabira, 
pela brilhante colaboração. 
Como se vê, é um trabalho de equipe. A todos nosso obrigada, nossa gratidão! A 
DEUS nossa expressão maior de gratidão e suplica por um ano repleto de bênçãos 
e realizações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



    Estado da Paraíba 
    ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA – ASPREVPB 

    CNPJ Nº 19.035.780/0001-33 
 

ASPREVPB 
João Pessoa/PB  

14 
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ASPREVPB EM AÇÃO – CUMPRINDO AGENDA 2018 – 2ª ATIVIDADE TÉCNICA 
Aos 19/01 a ASPREVPB realizou sua 2ª Atividade Técnica Estadual cumprindo assim 
a agenda elaborada pela Diretoria na última reunião de planejamento do ano 
passado atendendo a demanda pesquisada entre os RPPS paraibanos. 

O evento ocorreu na cidade de Campina Grande-PB, no 
auditório do Instituto de Previdência Municipal, sob a 
temática: “A Gestão de Pessoas e de Benefícios e seus 
aspectos relevantes”. 
Como palestrante tivemos a grandiosa colaboração do 
Dr. Diogo Lyra – Procurador Geral do IPSEM Instituto 
de Campina Grande que contribuiu de forma eficiente, 
efetiva e eficaz  com todos os gestores e colaboradores 
presentes na elucidação da problemática jurídica a que 
vivemos todos sujeitos em tempos de muitas 
mudanças e eventos que ainda dificultam as soluções 
das 
quais 

tanto necessitam os Entes e os RPPS, 
porém há um longo caminho e muito 
trabalho na aculturação previdenciária 
a ser desenvolvida, porque a maioria 
ainda não está civilizada como deveria 
do ponto de vista previdenciário. Mas a 
luta continua! Agradecemos ao IPSEM 
– Instituto de Campina Grande nas 
pessoas de seu Presidente Dr. 
Hermano, Dr. Diogo Lyra e demais 
colaboradores, desde os Auxiliares de 

Serviços até a colaboradora Sunara, por todo 
esse acolhimento carinhoso, comprometido e 
responsável dessa equipe maravilhosa que 
parabenizamos efusivamente. 
Agradecemos e parabenizamos toda a Diretoria 

da ASPREVPB pelo empenho, colaboração e 

comprometimento com os nossos RPPS do 
Estado. A todos nossa gratidão 
A DEUS nossa expressão maior de gratidão e 

suplica por um ano repleto de bênçãos e 
realizações. 
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A ASPREVPB- participou do 1º Encontro de Gestores de RPPS aos (23/02/2018) 
promovido pela ANEPREM na Sala de reunião da ABRAPP na Avenida das Nações Unidas, 
12.551 – 20° andar (torre WTC), 
Brooklin Novo, São Paulo/SP, um 
encontro altamente proveitoso visto 
que foram tratados temas relevantes 
dos nossos RPPS, com a Resolução 
CMN nº 4.604/2017, cujo painel 
esteve a cargo do Consultor de 
Investimentos o exímio Dr. Ronaldo 
Oliveira,  o painel Autorregulação em 
Governança esteve a cargo do Dr. 
Devanir Silva – Superintendente Geral 
da Abrapp e Pro Gestão RPPS x 
Prêmio Boas Práticas de Gestão  a 
cargo do Presidente da ANEPREM Dr. 
Herickson Rubim. 
A convite, tivemos o enorme prazer de participar dessa tão importante discussão que 
visou a promoção da melhoria contínua dos nossos RPPS no Brasil, visto que as práticas de 
gestão estabelecidas nos documentos falados, bem como as orientações relativas ao nosso 
grande “Calcanhar de Aquiles” – Investimentos, só tem a nos fortalecer, orientar e dirigir 
quanto às tomadas de decisões. 
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ASPREVPB FAZ PAINEL EM SIMPÓSIO UFPB 
 

Com o intuito de incentivar a produção científica, promover o debate acadêmico e integrar 
estudantes, pesquisadores e profissionais da área, foi realizado o VII Simpósio de Atuária 
(SIMPAT), de 5 a 7 de abril de 2018, pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), no 
campus I da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em João Pessoa. 

O evento é anual e sediado, a cada 
edição, em uma das instituições 
públicas de ensino superior da Região 
Nordeste que ofereça curso de 
graduação no segmento. A UFPB 
realiza o SIMPAT pela segunda vez - a 
primeira foi em 2013. 
O SIMPAT 2018 foi organizado pelos 
coordenadores do curso de Ciências 
Atuariais da UFPB, professores Victor 
Diógenes e Ionara Stefani. 

Destinado a um público de 150 e 200 
pessoas. “Diferentemente da maioria 
dos eventos realizados no Sudeste, este 
é estritamente acadêmico. Queremos 
dinamizar a área e fortalecer a produção 
científica”, explica Diógenes. 
 

Tivemos o prazer de participar deste tão 
importante evento e ministrar em Mesa 
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junto com o Dr. Narlon Gutierre – Subsecretário Nacional de Previdência e do 
nosso Atuário Thiago Silveira, o que foi um momento de muita relevância, diz Léa 
Praxedes. 
Agradecemos o convite a nós formulado e esperamos ter contribuído de alguma 
forma com o crescimento e desenvolvimento profissional de todos os 
participantes.  
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ASPREVPB PROMOVEU CURSO CPA 10 EM GUARABIRA-PB 
 
Com a finalidade de atender a demanda dos nossos RPPS paraibanos, a ASPREVPB 
realizou mais uma turma do Curso Profissional CPA-10, dando oportunidade aos 
participantes de se capacitarem para obterem a certificação profissional 
legalmente exigida pelas normas pertinentes a todos que hoje operam no mercado 
financeiro a exemplo dos RPPS. 

 

O Curso foi realizado na cidade de Guarabira-PB 
nos dias 9 a 10 de abril.2018 a fim de interiorizar 
as ações da ASPREVPB e facilitar a vinda dos 
nossos gestores e colaboradores no âmbito dos 
RPPS, formando uma turma de 50 (cinquenta) 
participantes que durante dois dias esteve 
enclausurada no Auditório do Victor´s Center 
Hotel, na Praça Cristo Redentor, sob a maestria 
do 
exímio 

Professor Dr. Manoel Júnior, 
disponibilizado pela Crédito & 
Mercado/SP. 
Foi um momento de muito aprendizado 
e os resultados já podem ser 
observados, pois a maioria dos que 
estão se submetendo ao Exame CPA-10 
da ANBIMA e CGRPPS da APIMEC estão 
logrando êxitos, inclusive já tem aprovado até em CPA-20 da ANBIMA. 
Agradecemos, acima de tudo, a DEUS – Autor da Vida e de nossa história, bem 
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como a C&M nas pessoas do Diretor Felipe Affonso e do Dr. Manoel Júnior, ao 
nosso anfitrião Sr. Jeremias – Secretário Geral da ASPREVPB, sua digna e 
maravilhosa esposa que muito nos ajudou, à sua equipe, à Diretoria da ASPREVPB 
por toda a dedicação, empenho, colaboração e compromisso. Essa Diretoria é 
composta por profissionais sérios e comprometidos com a causa previdenciária. 
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DIRETORIA DA ASPREVPB REALIZA REUNIÃO EM GUARABIRA-PB 
 

No /dia 10 de abril/18, após realização do Curso CPA-10 no Auditório do Victor´s 
Center Hotel, na Praça Cristo Redentor, m Guarabira, a Diretoria da ASPREVPB se 
reunião para avaliar o curso que terminava de acontecer e deliberar sobre nossas 
próximas ações em prol dos nossos RPPS paraibanos. 
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DIRETORIA DA ASPREVPB REALIZA REUNIÃO NO IPSEMC – CABEDELO-PB 
No dia 23 de abril/18,  a Diretoria de nossa ASPREVPB novamente reunida no 
Gabinete da Presidência do IPSEMC em Cabedelo, onde deliberaram sobre o II 
Seminário Estadual da ASPREVPB que será realizado agora no dia 11 de maio em 
Campina Grande sobre o E-Social realização do Curso CPA-10 no Auditório do 
Victor´s Center Hotel, na Praça Cristo Redentor, m Guarabira, a Diretoria da 
ASPREVPB se reunião para avaliar o curso que terminava de acontecer e deliberar 
sobre nossas próximas ações em prol dos nossos RPPS paraibanos. 

O Sistema de 
Escrituração Digital das 
Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e 
Trabalhistas - eSocial, 
instituído pelo Decreto 
nº 8.373/2014, é um 
projeto do Governo 
Federal que vai unificar 
o envio de informações 
pelos empregadores, 
dentre eles os Órgãos 

Públicos, em relação aos seus empregados e servidores, tendo como objetivo 
substituir diversos documentos tais como GFIP, RAIS, DIRF, PPP entre outros. 
 

08 

A ASPREVPB (Associação Paraibana de Regimes Próprios de Previdência) 
promoveu, no dia 07 de maio, com apoio da Prefeitura Municipal de Campina 
Grande/PB, o II SEMINÁRIO ESTADUAL DA ASPREVPB SOBRE O E-SOCIAL, com o 
tema “O e-Social como excelente ferramenta de gestão pública", evento realizado 
no Teatro Severino Cabral, no centro de Campina Grande/PB. O curso foi 
ministrado pelo Ministério da Fazenda sob a Coordenação da Dra. Laura Schwerz, 
Coordenadora-geral de Estruturação de Informações Previdenciárias da 
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - SPREV/MF e contou 
ainda com a participação do sr. Thomas Gomes Costa também da SPREV/MF. Ao 
todo foram 121 inscritos, oriundos de prefeituras e RPPS de Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Paraíba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O e-Social, conforme enfatizado em seu portal, é um sistema de escrituração digital 
das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, é um projeto do Governo 
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Federal que vai unificar a prestação de informações pelo empregador em relação 
aos seus trabalhadores (como cadastramento, vínculos, contribuições 
previdenciárias e folha de pagamento, entre outros), gerido pela CAIXA, INSS, 
Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho e Emprego e Receita 
Federal do Brasil. Ele será de uso obrigatório para todas as empresas a partir de 16 
de julho e para entes públicos a partir de 14 de janeiro de 2019, o qual fará registro 
também dos estagiários, que segundo Laura Schwerz, ainda que não sejam 
reconhecidos como empregados e não conte como tempo de contribuição 
previdenciária, os estagiários constituem uma classe importante e registrá-los de 
forma sistemática pode evitar que empresas funcionem sem empregados usando o 
artifício de só contratar estagiários, que seria uma mão de obra mais barata e não 
identificável pelo antigo sistema. 

 
Uma das grandes novidades do e-Social, que também tem como principal autora 
Laura Schwerz, é a definição de uma matrícula única no sistema para cada 
empregado seja público ou privado. Atualmente, o setor de Recursos Humanos de 
cada ente federativo utiliza uma matrícula própria e muitas vezes, por diversas 
razões, numa mesma prefeitura, por exemplo, o servidor possui mais de uma 
inscrição. Com o e-Social, haverá um controle mais rigoroso da vida funcional de 
cada empregado, pois cada um terá uma inscrição única e o sistema vai organizar e 
centralizar todos os registros de documentos e empregos do mesmo, evitando 
acumulação de cargos e outras irregularidades previstas em lei. 
A base de dados de cada empregado do Brasil será única por meio do e-Social, cujo 
sistema e leiaute será adaptado para as necessidades de cada instituição. 
Para Léa Praxedes, Presidente do Ipsemc e da ASPREVPB, "é fundamental que cada 
instituição aproveite cada oportunidade para se qualificar com instituições e 
pessoas de comprovada  competência e conhecimento na utilização do e-Social, a 
fim de não ter que correr contra o tempo depois e que existam servidores 
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capacitados para sua utilização, uma vez que é um aplicativo de uso obrigatório já 
a partir de 2019 para os entes públicos, além de ser complexo, com muitos 
comandos, códigos, rubricas, controles e detalhes". 
A Presidente Léa Praxedes, agradece à SPREV/MF na pessoa do Dr. Narlon Gutierre 
pelo envio dos palestrantes Dra. Laura Schwerz e o Thomas Costa, à Diretoria da 
ASPREVPB nas pessoas do Dr. Hermano Oliveira que facilitou a realização do 
evento no Teatro, em Campina Grande, à equipe do nosso Secretário Geral 
Jeremias pelo trabalho maravilhoso de vocês no controle das inscrições, entre 
outros; ao José Batista, por toda colaboração, à Sunara do IPSEM, a Leni S.P. 
Ribeiro, à equipe do Teatro, enfim a todos que, direta ou indiretamente 
colaboraram. Nossa gratidão é imensa! 
Segundo a ASPREVPB, será promovido um curso completo de capacitação para o e-
Social, cujas inscrições serão brevemente anunciadas. O evento será realizado em 
parceria com o Ministério da Fazenda e o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 
que cederá o espaço para sua realização, conforme ficou negociado no seminário 
em Campina Grande. 

09 

 

Foi um momento mais que especial e proveitoso, ocasião que a Diretoria de nossa 
ASPREVPB se reuniu aos 13/072018, durante toda a tarde, na sede do IPSEMC, em 
Cabedelo-PB, onde foram deliberou sobre uma Pauta de enorme relevância em 
prol dos RPPS de nosso Estado.  
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10 

Representando nossa PB no CONAPRESP – Congressos Nacional do Servidores 
Públicos promovido pela ABIPEM e ANEPREM em junho 2018, em Curitiba-PR 
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REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA ABIPEM - A ASPREVPB PRESENTE! 
 
Aos 19/10, foi com grande prazer e carinho que a partir das 9 horas, a Diretoria da 
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ABIPEM trabalhou seu Planejamento Estratégico no Auditório do Hotel Center 
Park, localizado na Av. Jundiaí nº 300, Centro, Jundiaí/SP, para o biênio, sendo 
lançadas algumas propostas a serem ainda trabalhadas e decididas conforme 
determinação do nosso exímio Presidente João Figueiredo. 
Um dos principais objetivos do planejamento estratégico é a atuação da ABIPEM 
focada no RPPS; antever suas necessidades internas, com a finalidade de gerar 
forças competitivas e ter avanços contundentes, resultando em uma gestão sólida 
e segura para o beneficiário que dela depende. Com a estruturação de suas ações, 
a ABIPEM persegue continuamente o desenvolvimento e o crescimento dos RPPS, 
melhor atendendo as demandas dos associados e das Regionais, envolvendo assim, 
de forma organizada, todos os participantes do sistema previdenciário próprio. 
É óbvio que a cada ano temos como premissa o alinhamento dos Planos de Ações, 
viando priorizar a melhoria contínua do RPPS na busca pelo equilíbrio financeiro e 
atuarial tão desejado. Isso envolve uma gama de trabalho enorme, porém, 
acreditamos na força do trabalho, da dedicação, do compromisso, da resignação, 
da superação e da fé em Deus! 
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Ainda no dia 19/10, a partir das 14 horas, participamos do maravilhoso 2º FÓRUM 
DE GESTORES DE RPPS, promovido pela ABIPEM, tendo como palestrante o Dr. 
Narlon Gutierre Nogueira – Subsecretario dos Regimes Próprios de Previdência da 
SPREV/MF, realizado no Auditório do Hotel Center Park, localizado na Av, Jundiaí 
nº 300 – Centro, Jundiaí/SP. Um momento de crescimento profissional para 

melhorar a condução do nosso RPPS e de nossa ASPREVPB também. 
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PRESIDENTE DA ASPREVPB TOMA POSSE NA VICE PRESIDÊNCIA ABIPEM - REGIÃO 
NORDESTE! 
Foi realizada na noite do dia 19 de outubro, na linda cidade de Jundiaí-SP, a partir 
das 20 horas; a cerimônia de posse da nova diretoria e conselhos deliberativo e 
fiscal da Associação Brasileira de Previdência dos Estados e Municípios – ABIPEM. 
Com inicio às 20 horas, a cerimônia contou com a presença de várias autoridades 
locais, amigos, familiares da região e foi muito bem conduzida pelo Mestre de 
Cerimônias da ABIPEM, sempre com sua geniosa e brilhante habilidade 
profissional. 
 

 

Ao fazerem uso da palavra os representantes se reportaram à garra, a força, a 

determinação do nosso Presidente João Figueiredo – um exemplo de superação! 

Deus o coroe completando sua saúde e lhe concedendo bênçãos mil! 

E eu, primeiramente gostaria de agradecer – acima de tudo a DEUS – Autor de 

nossa vida e de nossa história, bem como a toda a Família ABIPEM pela confiança 

depositada em minha pessoa fazendo com que a integre para juntos labutarmos pelos 

nossos RPPS, tão carentes de nossa atuação contínua e persistente, para isso temos 

que manter uma forte e decidida parceria e sempre nos apoiarmos em nossas ações 

com foco no RPPS. 

É verdade que já são anos de muito trabalho, dedica-se grande parte do tempo em 

prol do RPPS, os avanços são notórios! 

Fazer parte dessa família me faz cumprir minha missão de SERVIR, pois todos não 

medem esforços para fazer o melhor pelo RPPS e isso com alto grau de 

profissionalismo. 
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Ao nosso querido Augusto, obrigada por tudo, pela confiança, você é uma pessoa 

maravilhosa e especial. Esta diretoria sempre fez um bom trabalho, delegando e 

facilitando a execução dos projetos. Agradecer nunca é demais. Agradecer 

primeiramente a Deus, e de uma maneira muito especial agradecer as nossas 

famílias, amigos e colaboradores de outros trabalhos que realizamos pela 

compreensão das nossas ausências em função das nossas atividades associativas. 

13 

 

ASPREVPB, TCE-PB E SPREV PROMOVEM WORKSHOP E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS 
PÚBLICOS EM JOÃO PESSOA 
Nos dias 29 e 30 de outubro, a ASPREVPB em parceria com o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE/PB) e Ministério da Fazenda/SPREV promoveu o workshop "eSocial 
para órgãos públicos", no Auditório Celso Furtado, Centro Cultural Ariano 
Suassuna, TCE/PB, em João Pessoa/PB. Todas as 420 vagas  disponíveis foram 
preenchidas. 

O evento teve como 
Palestrantes a Dra. Laura 
Schwerz,  Coordenadora 
Geral de Estruturação de 
Informações Previdenciárias 
- Subsecretaria dos Regimes 
Próprios de Previdência 
Social-SRPPS, da Secretaria 
de Previdência do Ministério 
da Fazenda, e Thomas 

Gomes Costa, Coordenador de Gerenciamento e Estruturação de Cadastros da 
Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência Social – SRPPS, do Ministério da 
Fazenda e conduziram brilhantemente 
a ministração do curso, apresentando 
os conceitos do sistema e dando 
oportunidade a todos de aprender e 
pôr em prática o conhecimento 
passado sobre o eSocial, trazendo 
informações relevantes e dirimindo 

dúvidas 
que 

prevaleciam naqueles que já estão com o processo 
em andamento. 
Na abertura do evento, a presidente da ASPREVPB, 
Léa Praxedes, enfatizou também sobre a 
importância do trabalho de acompanhamento, 
fiscalização e orientação tanto do da SPREV/MF 
como do TCE/PB, o que muito tem contribuído para 
melhoria da gestão dos RPPS paraibanos. Também 
defendeu e vem defendendo a independência dos 
RPPS para que os mesmos possam atuar na forma 
legal fazendo a gestão do RPPS acontecer sem 
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interferências das variáveis externas que os cerceiam de modo devastador. É 
preciso que lutemos pela profissionalização da gestão do RPPS visando seu 
equilíbrio financeiro e atuarial que terá como resultado sua sustentabilidade. 
Enquanto os RPPS não usufruírem da possibilidade de fazer a gestão acontecer sua 
sobrevivência é questionável. 
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ASPREVPB, TCE-PB E SPREV PROMOVEM WORKSHOP SOBRE O PRÓ-GESTÃO 
RPPS EM JOÃO PESSOA 

No dia 31 de outubro, a ASPREVPB em parceria com o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE/PB) promoveu um workshop sobre o Pró-Gestão + Indicador de 
Situação Previdenciária. O evento foi realizado no Auditório Celso Furtado, Centro  

Cultural Ariano Suassuna, TCE/PB, localizado na rua Prof. Geraldo Von Sohsten, 
147, Jaguaribe - João Pessoa/PB. 

O objetivo do workshop FOI apresentar o Pró-Gestão, que é o Programa de 
Certificação e Modernização dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, 
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dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 185/2015), e 
ainda os resultados do indicador de situação previdenciária dos Municípios 
Paraibanos e com base neles descrever o perfil dos RPPS do estado. 
O evento teve como Palestrante: Dr. Hélio Carneiro Fernandes – Gerente de  
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Projetos, atualmente exerce a função de Coordenador de Integração e 
Relacionamento Institucional da Subsecretaria dos Regimes Próprios da 
Previdência Social, da Secretaria de Previdência, do Ministério da Fazenda. 

15 

 
REUNIÃO DA ASPREVPB - PLANEJAMENTO 2019 

Aos 14 de dezembro, nos reunimos na Sala de Reuniões do Restaurante Sal e Brasa 
em João Pessoa-PB, onde elaboramos o planejamento anual para 2019. Foi um 
momento excepcional onde debatemos as necessidades prioritárias dos RPPS e o 
que a ASPREVPB poderia fazer no exercício para melhorar a governança 
previdenciária dos nossos RPPS na Paraíba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
Alimentação do Facebook durante todo o ano divulgando as atividades: 

(facebook.com/asprevpb). 

17 
Alimentação do Portal da ASPREVPB após sua implantação atualizada: 

asprevpb.org.br 

18 
Elaboração de 52 ofícios de encaminhamentos aos diversos das atividades 

realizadas. 

19 
Participação nas reuniões das Associações Nacionais e Estaduais durante o 

Exercício. 

facebook.com/asprevpb
asprevpb.org.br


    Estado da Paraíba 
    ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA – ASPREVPB 

    CNPJ Nº 19.035.780/0001-33 
 

ASPREVPB 
João Pessoa/PB  

29 

20 Elaboração dos Banners dos eventos que ocorreram durante o exercício. 

21 Pagamentos das obrigações associativas realizados. 

22 
Atualização de todas as CERTIDÕES Negativas da ASPREVPB disponibilizadas 

permanentemente no portal da ASPREVPB www.asprevpb.org.br  

23 
Demandas encaminhadas ao INSS Gerências de João Pessoa e Campina Grande 

sobre os Processos de Compensação Previdenciária na PB. 

24 
Participação e colaboração na Reunião das Associações Nacionais e Estaduais por 

ocasião dos Congressos Nacionais de Previdência 

25 
Participação e colaboração na Reunião das Associações Nacionais e Estaduais 

ocorridas no período. 

26 
Assessoria aos RPPS da PB e outros Estados atendendo as demandas solicitadas nas 

diversas áreas da Governança. 

 

http://www.asprevpb.org.br/
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7. INFORMAÇÕES SOBRE ASPREVPB: 

 
 Razão Social:  Associação Paraibana de Regimes Próprios de Previdência  

 Nome fantasia:  ASPREVPB 

 CNPJ: 19.035.780/0001-33 

 Endereço para contato: Edifício Empresarial Independência 

Praça da Independência nº 18 - Sala 111-A 

Bairro Tambiá - CEP. 58.020-544 - João Pessoa-PB 

 Telefone: (83) 98703-0006 / (83)  3228-4799 

 E-mail: asprevpb@gmail.com   e  lea@ipsemc.pb.gov.br  

 Responsáveis para contatos: Léa Santana Praxedes e José Batista de Azevedo 

Filho 

 . 
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8. CONCLUSÃO 

 

 

As informações aqui contidas referem-se exercício de 2018 mesmo porque já 

havíamos prestado contas por meio de outros relatórios. Levamos uma vida de trabalhos 

diversos junto a todas as associações nacionais e regionais onde o nosso Estado da Paraíba 

tem sido representado da forma mais  nobre, verdadeira, colaborativa, transparente e laboriosa 

possível, como também a convite do Ministério da Previdência agora Ministério da Economia 

e esses convites mostram e comprovam que essa colaboração, que esse trabalho, que essas 

parcerias tem dado certo e tem produzido resultados excepcionalmente positivos para os 

RPPS não só da Paraíba como do Brasil a exemplo da participação no GT PRO-GESTÃO 

RPPS, entre outros. 

 

Essa interação nacional possibilita uma visão de futuro com qualidade e consciência 

na execução de nossas atividades, potencializando o desempenho individual e coletivo para o 

desenvolvimento humano, profissional, institucional e previdenciário. 

 

Em virtude dos fatos mencionados enquanto atuações da ASPREVPB aqui na Paraíba, 

observa-se muitos resultados positivos e motivadores para a continuidade dos serviços que 

temos prestado ao longo da existência da associação, não obstante a tudo que de alguma 

forma tenta nos interromper. Levando-se em consideração aos aspectos positivos vivenciados, 

mesmo enfrentando adversidades, conclui-se que vale a pena dar um, dois, ou tantos quantos 

forem necessários passos à frente até que cheguemos ao patamar sonhado, planejado. 

 

Diante do exposto, sempre que uma crise ou uma situação difícil aparecer, necessita-se 

ativar imediatamente o poder de resiliência e adaptar-se, pois em breve, tudo passa e, em 

ocorrendo a adequação conveniente, os resultados serão promissores. Ter resiliência 

desenvolvida significa também sempre acreditar no melhor final. É mentalizar bons resultados 

e acreditar que tudo a sua volta conspirará em conjunto para que o fim seja extremamente 

satisfatório. 

 

Por fim, resta-nos AGRADECER a DEUS, acima de tudo, que nos tem propiciado a 

oportunidade de realização. 

 

AGRADECER a nossa Diretoria e filiados que tem formado uma equipe unida e 

destinada a vencer, principalmente no que diz respeito à condução dos RPPS paraibanos à 

excelência, mesmo porque planejamos com este objetivo. 

 

Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Sucesso a todos! 

 

 

João Pessoa, 20 de dezembro de 2018. 

 

 

 Léa Santana Praxedes 
Presidente 

asprevpb@gmail.com  

 

 

 

mailto:asprevpb@gmail.com
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

 

 

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE 

PREVIDÊNCIA - ASPREVPB, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião 

realizada nesta data, examinou o Relatório de Gestão Administração e de Responsabilidade 

Social e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: o Balanço Financeiro inerente ao 

Exercício de 2018, acompanhado das notas fiscais e recibos de pagamentos das despesas 

realizadas e do saldo acumulado inerentes às anuidades e outros eventos liquidados, 

apresentado sem ressalvas, e de acordo com os exames efetuados, o Conselho Fiscal opina 

que os documentos apresentados refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira 

da ASPREVPB, estando, portanto, em condições de serem submetidos à deliberação da 

Assembléia Geral Ordinária para apreciação e posterior decisão para a qual este Conselho 

opina pela aprovação do Relatório de Gestão como um todo, pois sua estrutura e metodologia 

se encontram enquadradas nos termos estatuários pertinentes. João Pessoa-PB, 20 de 

dezembro de 2018. 

 

 

 

Galvão Monteiro de Araújo 
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Severino Alves da Silva Júnior 
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