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CIRCULAR URGENTE! 

Ofício 001/2019 

Ref.: Comunicados. 

João Pessoa, 10 de janeiro de 2018 

Caríssimos Senhores, Senhoras Gestores(as) / Colaboradores de RPPSs 

(Associados ou não). 

Servimos do presente, para desejar a todos um Feliz Ano Novo repleto de bênçãos, 

construções, realizações e vitórias abundantes, bem como para prestar algumas informações 

deliberadas, de acordo com as demandas que recebemos, em nossa última reunião de 

planejamento/2019 da Diretoria de nossa ASPREVPB, quais sejam: 

I- Já estão programadas algumas ações e aqui queremos mencioná-las: 

EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DATA / LOCAL / VALORES 

1- Curso:  Compensação 

Previdenciária 

Data Prevista: 14 – 15/02/2019 

Local: IPSEMC – Cabedelo-PB 

Valores:  

(a) Filiados R$ 250,00 

(b) Não Filiados R$ 500,00 

2- Curso: CPA - 10 Data Prevista: 14 – 15/03/2019 

Local: IPSEM – Campina Grande-PB 

Valores:  

(a) Filiados R$ 150,00 

(b) Não Filiados R$ 300,00 

3- II Seminário Estadual de 

Previdência da ASPREVPB e 

da ANEPP (Associação 

Nordestina) com apoio da 

ABIPEM e ANEPREM. 

Data Prevista: 8 – 9/08/2019 

Local: A definir em João Pessoa-PB 

Valores: A definir. 

Obs. Até a presente data o que ficou deliberado em conformidade com as 

demandas. Sujeito a alterações.  

II- Nesta oportunidade, informamos que ficou também deliberado pela Diretoria que: 

Os RPPS que pagarem a anuidade ou se filiarem até 31/01/2019 concorrerão ao 

sorteio de uma passagem de avião de ida e volta para Foz do Iguaçu para 

participar do Congresso Nacional de Previdência da ABIPEM. 
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III-  Convocamos os nossos filiados para a realização da Assembléia Geral Ordinária 

conforme Edital em anexo, publicado em nosso site: www.asprevpb.org.br para a 

finalidade proposta e outras deliberações. 

 

IV-  Por fim, solicitar a especial fineza de cada Gestor dos institutos associados – para 

renovar a filiação fazendo o pagamento da anuidade e dos que ainda não são 

associados para vir fazer parte conosco da ASPREVPB, pois JUNTOS SOMOS 

MAIS FORTES! 

 

a) A Ficha de Filiação da ASPREVPB para quem ainda não se filiou. A mesma já 

contém o nº do CNPJ. A mesma deverá retornar devidamente preenchida e 

assinada pelo representante da Entidade Previdenciária requerente e só será 

validada com o pagamento inerente à respectiva filiação. 
 

b) O número da Conta Bancária é: 

                  Banco do Brasil - Agência 1681-0       -   Conta nº 33.760-9 
 

OBS. O pagamento deverá ser efetuado através de DEPÓSITO IDENTIFICADO ou 

outra forma que possa ser identificada porque ainda não temos boleto. Ok? 

 

c) Os valores definidos e aprovados pela ASPREVPB em Assembléia foram os 

seguintes; 

 

O Instituto que tiver: 

- até 250 aposentados e pensionistas o valor anual definido foi de R$ 500,00 (quinhentos 

reais); 

- De 250 até 500 aposentados e pensionistas o valor anual definido foi de R$ 1.000,00 (um 

mil reais); 

- De 500 até 1.000 aposentados e pensionistas o valor anual definido  foi de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais); 

 

- Acima de 1.000 aposentados e pensionistas o valor anual definido foi de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 
 

Qualquer dúvida fiquem à vontade para se comunicar com o nosso Colaborador Batista, por 

gentileza. 

 

 

Diante do exposto, fazemos um apelo a todos os Institutos da Paraíba para se filiarem à 

ASPREVPB a fim de que possamos continuar na  prática dos objetivos dessa organização que 

foi criada para ofertar suporte aos nossos RPPSs e conduzi-los, dentro das possibilidades 

existentes, é óbvio, à excelência. 

http://www.asprevpb.org.br/
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Atenciosa e humildemente com todo respeito, agradecemos e esperamos retorno. Filie seu 

RPPS e incentive os outros a faze-lo também.  

 

Junte-se a nós! J UNTOS SOMOS FORTES! 

 

Ao ensejo apresentamos nossos protestos de estima e esmerada consideração. 

 

Atenciosamente, 

 
 

 Léa Santana Praxedes 
Presidente 

asprevpb@gmail.com  
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