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“A superação, apesar de todos os óbices, 
opera em nós uma melhor capacidade de 
resistência, quando subjugamos nossa 
preocupação a DEUS que nos sobreleva às 
dificuldades.” 

(Léa S. Praxedes) 



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

CNPJ Nº 19.035.780/0001-33 
 

ASPREVPB, João Pessoa/PB  
“JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!” 

3 

SUMÁRIO 
 

 

Diretoria Executiva  
Epígrafe  
  

1 Mensagem da presidência .............................................................................................................. 04 
2 Histórico da instituição................................................................................................................... 05 
3 Missão, Visão e Valores ................................................................................................................. 06 
4 Objetivos ........................................................................................................................................ 07 
5 Benefícios aos associados.......................... .................................................................................... 08 
6 Ações desenvolvidas no período..................................................................................................... 09 
7 Informações da ASPREVPB ......................................................................................................... 27 
8 Conclusão....................................................................................................................................... 28 
 Parecer do Conselho Fiscal ........................................................................................................... 29 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

CNPJ Nº 19.035.780/0001-33 
 

ASPREVPB, João Pessoa/PB  
“JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!” 

4 

 1. MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA  

 

“Superar é a capacidade de conseguir vitória sem se deixar abater 
diante do desagradável, do inaceitável.” (Léa Praxedes) 

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

exercício de 2017, pois em todas as esferas da gestão previdenciária da ASPREVPB 
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 pelos RPPS de nossa Paraíba e por todos aqueles que 
querem beneficiar-se do sistema, bem como as futuras gerações. Surge, então, a enorme 
dificuldade em sensibilizar “gregos e troianos” a fim de que haja o desenvolvimento de uma 
consciência previdenciária necessária à sustentabilidade desse sistema tão combatido e 
dificultado pelas ausência de uma governança capaz de cumprir com suas obrigações legais 
durante um longo tempo, como se verifica em muitos lugares do nosso país. 

 
O Ano de 2017 nos propiciou oportunidade de SERVIR para colaborar com a solução 

dos problemas que são muitos no âmbito previdenciário e isso envolveu apoio da nossa 
Diretoria e dos gestores, da equipe enfim que muitas vezes se reunião para executar 
discussão, abordagens, debates, despachos, cobranças, dores de cabeça, preocupações, 
trabalhos, informações, consumo de energias, noites insones e esforço redobrado, que no 
fim das contas vale a pena relembrar. 

 
Graças a Deus, superamos as tão dolorosas dificuldades, dessa forma a ASPREVPB 

navega de “vento em popa” no cumprimento de sua nobre e vasta missão, no sentido de 
planejar e atuar orientando, contribuindo e sendo parceira na jornada previdenciária não só 
aqui na Paraíba como em todo Brasil. 

 
A partir destas perspectivas e não obstante a todo o rigor destes tempos difíceis, 

destacamos nesta edição as várias atividades técnicas da ASPREVPB visando desenvolver 
uma cultura previdenciária, avaliação dos resultados, gerando interligação de RPPS com 
harmonia e trabalho, seriedade e compromisso, respeito e ética, lealdade e fidelidade tudo 
por uma gestão previdenciária sustentável.  

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

em Seus braços. Ao Tribunal de Contas do Estado – TCE-PB cuja atuação tem sido 
fundamental para a sobrevivência dos RPPS. A todos os profissionais colaboradores e 
participantes da causa previdenciária aqui na Paraíba, todos os Guerreiros Gestores e 
Guerreiras Gestoras por nos dar a honra de sua confiança e podermos atuar de forma a levar 
e receber conhecimentos parcerias e superação. 

 
A todos vocês ofereço este Relatório. 
 
Que Deus nos patrocine sempre! 
 
Desejamos um ano de 2018 de superação para que repletos de motivação, força, 

garra, fé e perseverança prossigamos rumo à sustentabilidade, à excelência! 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

CNPJ Nº 19.035.780/0001-33 
 

ASPREVPB, João Pessoa/PB  
“JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!” 

6 

3. MISSÃO, VISÃO E VALORES DA ASPREVPB 
(Redefinidos na Reunião de Planejamento realizada em janeiro de 2017, conforme flashes 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 resumo histórico das ações desenvolvidas pela ASPREVPB 
durante o presente exercício de 2017 a seguir especificadas: 
 

Nº DESCRIÇÃO DAS AÇÕES – EXERCÍCIO 2017 
 

01 

 

A ASPREVPB RECEBE VISITAS MUITO ESPECIAIS! 
No dia 5 de janeiro, tivemos enorme prazer de receber a visita dos novos Gestores dos RPPS de 
Patos/PB, Dr. Ariano junto com o seu vice Dr, Danilo Ponte e Água Branca/PB, Dra. Thayza Kelly e foi 
um momento maravilhoso não obstante às muitas preocupações e dificuldades relatadas que 
cercam os nossos RPPS! 
Na verdade, juntos somos mais forte! Com essa premissa, esperamos contribuir para que as 
dificuldades sejam amenizadas e os gargalos vencidos a fim de que em breve se possa apresentar 
resultados positivos como fruto de gestões comprometidas com a séria, complexa e problemática 
causa previdenciária. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

PRIMEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASPREVPB EM 2017 

A primeira reunião da Diretoria da ASPREVPB ocorreu no dia 13 de janeiro, a partir de 9h00, em sua 
sede em João Pessoa-PB, onde foram tratados assuntos relevantes de interesse dos RPPS 
Paraibanos e foi agendada a Assembléia Geral Ordinária para o dia 27 de Janeiro. A revisão do 
Planejamento Estratégico foi um dos assuntos discutidos na reunião e passa por reformulação para 
adequar às novas necessidades da organização a fim de atender as demandas previdenciárias mais 
urgentes, sendo que como já foi uma ação demandada, no dia 27 será comunicada a realização do 
Curso CPA-10, o primeiro do ano que a ASPREVPB realizará. 
Como todos sabem "O planejamento é a mobilização de pessoas para a construção do futuro, 
pensar onde se quer chegar, como, quando, em que estado a organização deve estar. A proposta é 
pensar e promover onde a ASPREVPB quer chegar, de modo a cumprir a missão que foi proposta", 
destaca a presidente que estar moderando os trabalhos da associação, mesmo porque o 
Planejamento Estratégico tem influenciado positivamente no sucesso das ações da entidade. A 
discussão, o debate harmonioso e construtivo é um exercício de democracia, pois nele ocorre o 
compartilhamento de muitas ideias para planejar o futuro, por isso, reforçamos o convite a toda a 
diretoria, conselheiros e associados e contamos com o comprometimento, a fidelidade, a 
sinceridade e o respeito de todos. Persistir sempre. Desistir nunca! 
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03 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASPREVPB EM 2017 
 

Ocorrida aos 27 de janeiro, a partir de 10h00, em sua sede em João Pessoa-PB, cuja 
agenda envolveu a prestação de contas da ASPREVPB e eleição da Diretoria que se propôs 
a fazer um trabalho mesmo que seja, como tem sido, exaustivo, voltado para a gestão dos 
RPPS na Paraíba com um planejamento e metas destinadas a atender as necessidades de 
gestão da previdência própria, como é o caso da realização já agora nos dias 13 a 14 
de fevereiro, na cidade de Campina Grande, visando facilitar para os gestores e servidores 
que vem do sertão paraibano. 
A Diretoria eleita ficou com a seguinte composição: Presidente: Léa Santana Praxedes- 
IPSEMC-Cabedelo-PB; Vice-Presidente: Antonio Hermano de Oliveira IPSEM – Campina 
Grande-PB; Diretora Administrativo-Financeiro: Elisângela Amaral de Carvalho – IPAM – 
Jacaraú-PB; Diretor de Legislação Previdenciária: Débora dos Santos Alverga – IPM – 
Riachão-PB; Secretário Geral: José Jeremias Cavalcanti – IAPM – Guarabira-PB; 
Conselheiros Fiscais: Severino Alves da Silva Júnior – IPM – Pedras de Fogo-PB e Galvão 
Monteiro de Araújo. 
Parabenizamos a nova Diretoria e esperamos que todos permaneçam com esse espírito 
democrático, companheiro, cooperativo, compromissado, destemido e determinado a 
fazer o que puder pelos nossos RPPS. 
Entendemos que o momento é bastante dificultoso. A verdade é que não somos 
“salvadores da pátria” nem temos a “varinha de condão”, mas temos, sim, muito mais que 
isto, temos DEUS a nossa frente que certamente nos guiará pelo caminho que devemos 
seguir para colaborar com os nossos RPPS com o fito de vê-los brilhar no tão complexo 
cenário previdenciário, mesmo porque sobre nós repousa esta tão enorme 
responsabilidade. 
Ao mapearmos a situação do presente, entendemos que a resiliência deve ser um dos 
parâmetros adotados para que aguentemos as pressões do dia a dia e mantenhamos o 
devido equilíbrio para que alcancemos os objetivos propostos para nossa associação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

REUNIÃO NO TCE-PB COM A AUDITORA FABIANA LUIZA PARA PLANEJAMENTO DO I SEMINÁRIO 
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA. 
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05 

 

14/04/2017 - Uma visita muito especial do Prefeito do Município de Bonito de Santa Fé-PB 

Dr. Francisco Carlos de Carvalho (Pereira) e seu Assessor Sr. Amâncio Soares Lustosa Neto 

os quais, preocupados com o seu RPPS, vieram em busca de colaboração para que os 

problemas previdenciários venham a ser resolvidos. Parabenizamos o Exmo. Sr. Prefeito 

Pereira pela atitude de querer a sobrevivência do RPPS e dizer que estamos aqui para 

colaborar no que couber para que em breve possamos celebrar as vitórias que estão por vir, 

mesmo porque quando há compromisso, seriedade e respeito pela coisa pública a mesma 

tende a dar certo e a trilhar o caminho rumo à excelência! 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

06 

 

ELABORAÇÃO DO FOLDER DO CURSO CPA-10 – 7ª TURMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

 

Aos (10/04) a ASPREVPB deu início a mais uma turma, ou seja, a 7ª turma do Curso 
Profissional da ANBIMA Série 10 – CPA-10 para Gestores de RPPS e Membros de Comitê de 
Investimentos e demais colaboradores interessados de nossa Paraíba, em parceria com a 
Empresa Crédito & Mercado – SP, durante todo o dia já com o Professor – Instrutor – 
Facilitador Dr. Manoel Júnior, o qual com muita maestria conduzirá o curso até a próxima 
quarta-feira. 
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08 

 

ELABORAÇÃO DO FOLDER DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DAS ASPREVPB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

 

PRESIDENTE DA ASPREVPB FALA SOBRE REFORMA DA PREVIDÊNCIA EM AUDIÊNCIA 
PÚBLICA NA CÂMARA DE CABEDELO-PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

ASPREVB REALIZA O PRIMEIRO SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA 

 

Foi realizado com muito êxito e sucesso na sexta-feira 
(12/05), o I Seminário Estadual de Previdência - 
SEPREV, o qual foi aberto pelo presidente do Tribunal 
de Contas da Paraíba, Conselheiro André Carlo Torres 
e pela presidente da ASPREVPB, Léa Santana Praxedes. 
A programação foi desenvolvida sob o tema: “O RPPS e 
sua sustentabilidade em tempos de crise”. 
O evento foi realizado no Centro Cultural Ariano 
Suassuna, com cerca de 350 participantes, entre 
prefeitos, secretários, gestores previdenciários, 
advogados e contadores. 

Ao abrir tão importante evento, o presidente do TCE-PB enfatizou que “Para uma verdadeira 
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reforma da Previdência, o principal debate, o mais importante, deve ser em torno de uma gestão 
previdenciária segura e permanente, e não apenas essa discussão limitada sobre idade ou tempo de 
contribuição”. 
Na sua opinião, o problema da gestão, especialmente no caso dos RPPS, se reflete, por exemplo, 
nos atrasos e na falta de repasses das contribuições aos institutos e na ausência de autonomia dos 
seus gestores. “Uma gestão segura, com um quadro técnico permanente e qualificado, é o que vai 
assegurar aos representantes dos regimes próprios 
atuar sem temor de perder o cargo”, observou. 
Ele assegurou aos participantes que o Tribunal 
mantém toda sua estrutura funcional e de ferramentas 
tecnológicas à disposição dos gestores para orientá-
los. “Permitindo-se que os gestores façam um bom 
trabalho amanhã poderemos, juntos, comemorar 
melhores resultados”, completou. 
Em seguida, a presidente da Associação Paraibana dos 
Regimes Próprios de Previdência, Léa Santana 
Praxedes, também deu as boas-vindas aos 
participantes e manifestou a certeza de que, pelo o nível elevado das palestras e debates do 
seminário, a discussões no campo técnico e profissional ajudarão a suplantar “falácias, inverdades e 
intervenções absurdas postas em torno da reforma da previdência”. 
O ciclo de palestras foi aberto pelos auditores da Corte, Sara Rufino e Paulo Germano, que 
apresentaram as conclusões da “Auditoria Coordenada em Regimes Próprios de Previdência Social”, 
realizada pelo TCE-PB e o Tribunal de Contas da União, sendo um momento de enorme relevância 
para os gestores dos Ente e dos RPPS, visto que fomos orientados quando às medidas que deverão 
ser tomadas para encaminhar a gestão da previdência própria dentro de um patamar que o 
conduza à sustentabilidade. 

Promovido pelo TCE-PB, por meio da Escola de Contas Otacílio Silveira, que é coordenada pelo 
conselheiro Marcos Costa, e realizado em parceria com a Associação Paraibana dos Regimes 
Próprios de Previdência, o seminário integrou o 1º Painel de Avaliação das Políticas Públicas. 
Outros importantes painéis foram realizados com justo, merecido e proveitoso desfecho, a saber: 
“PEC 287/2016 - Reforma da Previdência”, apresentado pelo exímio palestrante Dr. Narlon Gutierre 
Nogueira – SRPPS – SPREV – MF - Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social do – 
Ministério da Fazenda, seguido do painel: “A Importância do eSocial para o Sistema Integrado de 
Dados dos Servidores Públicos e a Gestão dos RPPS”. Logo após esses dois painéis entrou o 
palestrante Dr. Hélio Carneiro Fernandes - SRPPS – SPREV – MF - Coordenador de Integração e 
Relacionamento Institucional da Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, do – 
Ministério da Fazenda com o tema: “Pró- Gestão RPPS – Modelo de Certificação Institucional e 
Modernização da Gestão dos RPPS”. A seguir iniciou-se o painel: “Remodelagem dos 
Demonstrativos dos Investimentos - DPIN e DAIR”, sob a batuta do palestrante Alexandre de Sousa 
Ferreira - SRPPS – SPREV – MF. 
“Na verdade, foi um dia riquíssimo e proveitoso para todos nós que lidamos com a séria causa 
previdenciária e lutamos com todo afinco para que a mesma tenha a solução adequada ao sustento 
dos benefícios concedidos e a conceder”, destaca Léa Praxedes, que encerrou o evento com toda a 
Diretoria da ASPREVPB realizando um grande sorteio de brindes, seguido de um coquetel. 
A ASPREVPB agradece penhoradamente ao nosso TCE-PB, nas pessoas de seu Presidente 
Conselheiro André Carlo Torres, Conselheiro Dr. Marcos Costa – Diretor da ECOSIL, das Auditoras 
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Fabiana Lusia e Adriana Falcão, bem como toda a Diretoria nas pessoas de Antônio Hermano, José 
Batista, José Jeremias e equipe do IAPM, Elisângela, Débora Alverga, Galvão, Rômulo Pereira e 
equipe do IPSEMC pelo empenho, esforço conjunto, trabalho árduo, cansativo, cujo resultado foi 
excelente. JUNTO S SOMOS MAIS FORTES! 
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ASPREVPB E IPM celebram parceria que vai garantir mais controle e eficiência na previdência 
municipal | Prefeitura Municipal de João Pessoa 

 
Uma parceria muito importante celebraa com compromisso e responsabilidade com a presença dos 
nossos presidente da Abipem Associação Brasileira Augusto Carvalho e da ANEPREM Herickson 
Rubim Rangel durante o congresso em Maceió/AL. 
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A ASPREVPB PARTICIPA DO 51 CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ABIPEM EM MACEIÓ/AL 
 

No período de 27 a 29 de junho próximo passado a ABIPEM – Associação Brasileira de Previdência 
dos Estados e Municípios, realizou com sucesso o 51 
Congresso Nacional de Previdência, no Centro de 
Convenções Rute Cardoso em Maceió-AL. 
O evento foi voltado aos gestores de Regimes Próprios 
de Previdência Social (RPPS), Prefeitos, Vereadores, 
servidores municipais, conselheiros de RPPS e demais 
interessados, com o objetivo de sensibilizar e capacitar 
para uma gestão de qualidade e sustentabilidade. 
O congresso desenvolveu uma série de painéis 
riquíssimos por meio dos quais foram abordados os 

assuntos mais preocupantes do momento, a saber: Reforma da previdência, déficit atuarial, 
impactos da Reforma Trabalhista nos Regimes Próprios de Previdência (RPPS), Aposentadorias 
Especiais: Tipos de aposentadoria; Agentes Nocivos; Vedação de categorização e por categorias; 
Necessidade de Regulamentação; Aplicação da Súmula Vinculante n.º 33 e Lei Complementar n.º 
144/14. Organização e Gestão dos RPPS; A Importância da Certificação Profissional dos Gestores de 
RPPS; O Desafio Demográfico, seus impactos financeiros e mudança de comportamento; Obrigações 
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e Providências dos Estados e Municípios pós reformas: O que se aplica automaticamente e o que 
dependerá de Lei de iniciativa; Em tempos de crise, como investir de forma sustentável; A 
Contabilidade Previdenciária - Seus impactos e a Lei Responsabilidade Fiscal; PRÓ GESTÃO - 

Programa de Certificação Institucional e Modernização 
da Gestão dos RPPS: Aspectos Gerais; Implantação e 
Certificação; Dimensões: Controle Interno, Governança e 
Educação Previdenciária; Aspectos relevantes; Perícia 
Médica Previdenciária: A caracterização da incapacidade 
permanente para a concessão do benefício e suas 
reavaliações periódicas; Afastamentos, causas e 
prevenção; Fraudes e aspectos legais dos benefícios; A 
Real necessidade de uma Reforma do Sistema 
Previdenciário Brasileiro; Mudança de Cenário: Como 
investir melhor de forma eficiente e diversificada; 

Demonstrativos Previdenciários: Novo DAIR, DPIN e DRAA; Seus prazos e obrigações; O 
Equacionamento do Déficit Atuarial: Sua composição, análise e medidas que minimizem os 
impactos nos resultados previdenciários; Censo Previdenciário e Censo Funcional: A importância da 
informação na Gestão dos RPPS Planejamento Estratégico Previdenciário como Ferramenta para o 
Alcance de Resultados; A Função Pública e a Ética dos Conselheiros de RPPS: A Função do 
conselheiro, Deveres e Responsabilidades; Fiscalização e acompanhamento legal; Ética e 
transparência, além de outros painéis no âmbito de investimentos. Destaca-se, ainda, que durante 
os três dias do encontro, os participantes conferiram assuntos recentes da agenda previdenciária 
que estão em constante discussão no país os quais vieram enriquecer o conhecimento e também 
aumentar a responsabilidade com o RPPS. 
Urge que agradeçamos, acima de tudo a DEUS e a nossa amada ABIPEM, ao nosso Presidente José 
Augusto Ferreira de Carvalho, ao nosso Secretário Executivo Demetrius Hintz e à toda Diretoria que 
se empenhou e deu o seu melhor para que tudo ocorresse de forma a proporcionar conhecimentos, 
motivação, capacitação à todos os congressistas aos quais agradecemos também pela presença, a 
participação, o carinho. Sem vocês não somos! 
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ASPREVPB PARTICIPA DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A NOVA RESOLUÇÃO DO CONSELHO 

MONETÁRIO NACIONAL - CNM 
 

No segundo dia do Congresso da ABIPEM. 27 de junho, os Técnicos do Ministério realizaram uma 
Reunião Técnica com as Associações e outros representantes financeiros sobre a Proposta de Nova 
Resolução do Conselho Monetário Nacional alterando a Resolução 3.922. 
Essa proposta ainda está em estudos e debates, porém, sabemos que são necessárias mudanças 
para que haja uma melhor proteção aos RPPS! 
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A ASPREVPB PROMOVE SEU II FOGESPREV NA CIDADE DE PATOS/PB 
 

No dia (14/07) a Associação Paraibana de Regimes Próprios de Previdência - ASPREVPB realizou seu 
II FÓRUM DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA – FOGESPREV novamente na cidade de Patos-PB, por ser 

uma cidade polo e de fácil acesso aos municípios da 
região, como também para interiorizar as ações e facilitar 
a integração, a capacitação, a profissionalização dos RPPS 
paraibanos. O encontro foi realizado no auditório Paulo 
Bonavides nas Faculdades Integradas de Patos e reuniu 
representantes de institutos de previdência municipal de 
mais de 40 cidades de todas as regiões do estado e teve 
como objetivo primordial a capacitação técnica para 
elaboração do plano de ação para atendimento da 
determinação do Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba. A presidente da ASPREVPB, Lea Praxedes, explicou que a cidade de Patos foi escolhida para 
sediar o encontro porque é um importante centro 
regional. "Aqui é uma cidade onde a gente conseguiu 
agregar o maior número de municípios aqui da área". 
O superintendente do PatosPrev, Ariano Medeiros, foi 
o anfitrião do encontro e recebeu os participantes com 
um delicioso café da manhã, pelo que todos os que 
compuseram esse importante evento são gratos pelo 
modo respeitoso e carinhoso com que todos fomos 
recepcionados pela equipe do PatosPrev.O encontro 
foi um sucesso e teve uma participação de sessenta 
inscritos. A programação do evento obedeceu ao 

seguinte cronograma: 1º Painel - O Plano de Ação 
como ferramenta para viabilizar a gestão do RPPS; 
2º Painel – Exposição Geral do Plano de Ação; 
Abertura para debate / discussão visando 
esclarecimentos de dúvidas; Elaboração do Plano de 
Ação percorrendo todos os eixos estratégicos: Eixo 
Estratégico 1 – Gestão e Governança; Eixo 
Estratégico 2 – Base Cadastral; Eixo Estratégico 3 – 
Avaliação Atuarial; Eixo Estratégico 4 – 
Investimentos. Essa programação foi conduzida pela 
Presidente Léa Praxedes com a colaboração da 

Diretoria Previdenciária Débora Alverga; do Secretário Geral Jeremias Cavalcanti; do Vice-
Presidente Hermano Oliveira; do Dr. Diogo Flávio Lira, do Dr. Rafhael e de todos que colaboraram 
com intervenções de enorme relevância. O encerramento do evento se deu com envio de vários 
encaminhamentos de solicitações à ASPREVPB e sorteio de vários brindes entre os inscritos. Logo 
após, foi servido um delicioso café de relacionamento com feedbacks enriquecedores. Conforme 
notícia capturado do site da Prefeitura de Patos, para o superintendente Ariano Medeiros, a 
participação no evento foi de fundamental importância para capacitar a equipe do PatosPrev de 
acordo com as instruções do TCE-PB, que é o órgão responsável por fiscalizar todas as ações dos 
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institutos de previdências. “O fato da ASPREV ter escolhido Patos para sediar este evento prova que 
o município passa a ser bem visto no cenário estadual no que diz respeito aos institutos de 
previdência. Este encontro tem sido de grande valia por proporcionar uma interação e troca de 
experiência com os demais colegas do estado de forma que nós estamos nos capacitando sempre 
para melhor servir os nossos aposentados e pensionistas", comentou.Enquanto Presidente desta 
Associação, evidencia Léa Praxedes, quero PARABENIZAR todos os membros da Diretoria pela 
dedicação, pela maneira dedicada e carinhosa com que se doaram a essa realização que foi tão 
eficiente como mostra o resultado eficaz. Muito obrigada e vamos a cada dia, com a força do 
Senhor e Sua graça proclamar o nosso UBUNTU: SOU QUEM SOU PORQUE SOMOS TODOS NÓS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

A ASPREVPB PROMOVE SEU II FOGESPREV NA CIDADE DE GUARABIRA/PB 
 

No dia (11/08) a Associação Paraibana de Regimes Próprios de Previdência - ASPREVPB realizou seu III FÓRUM 
DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA – FOGESPREV, por ser uma cidade polo e de fácil acesso aos municípios da região, 
como também para interiorizar as ações e facilitar a integração, a capacitação, a profissionalização dos RPPS 

paraibanos. 
O encontro foi realizado no auditório do SEBRAE e reuniu 
representantes de institutos de previdência municipal de 20 
cidades da região do brejo do estado e teve como objetivo 
primordial a capacitação técnica para elaboração do plano de 
ação para atendimento da determinação do Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba. A presidente da ASPREVPB, Lea 
Praxedes, explicou que a cidade de Guarabira foi escolhida 
para sediar o encontro porque é um importante centro 
regional. 
A ASPREVPB vem focando sua atuação em capacitação 

atingindo os pontos que mais necessitam de atenção nos 
RPPS visando uma solução em menor prazo das muitas 
situações e gargalhos que cercam a tão sofrida gestão 
previdenciária. 
O Presidente do instituto de Guarabira Jeremias Cavalcanti, 
também Secretário Geral da ASPREVPB, foi o anfitrião do 
encontro e junto com sua equipe recebeu os participantes já 
no café da manhã, pelo que todos os que compuseram esse 
importante evento são gratos pelo modo respeitoso e 
carinhoso com que todos fomos recepcionados pela equipe 
do IAPM. 
O encontro foi um sucesso e teve uma participação de trinte 
e seis inscritos. A programação do evento obedeceu ao seguinte cronograma: 1º Painel - O Plano de Ação como 
ferramenta para viabilizar a gestão do RPPS; 2º Painel – Exposição Geral do Plano de Ação; Abertura para 
debate / discussão visando esclarecimentos de dúvidas; Elaboração do Plano de Ação percorrendo todos os 
eixos estratégicos: Eixo Estratégico 1 – Gestão e Governança; Eixo Estratégico 2 – Base Cadastral; Eixo 
Estratégico 3 – Avaliação Atuarial; Eixo Estratégico 4 – Investimentos. Essa programação foi conduzida pela 
Presidente Léa Praxedes com a colaboração da Diretoria Previdenciária Débora Alverga; do Secretário Geral 
Jeremias Cavalcanti; do Vice-Presidente Hermano Oliveira e de todos que colaboraram com intervenções de 
enorme relevância. O encerramento do evento se deu com envio de vários encaminhamentos de solicitações à 
ASPREVPB e sorteio de vários brindes entre os inscritos. Logo após, foi servido um delicioso café de 
relacionamento com feedbacks enriquecedores. 
Este encontro tem sido de enorme relevância visto que tem uma interação e troca de experiência entre colegas 
do estado de forma a que todos possamos continuar juntos lutando pela sobrevivência e sustentabilidade dos 
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nossos RPPS. 

Um importante destaque é, nesta oportunidade, 
parabenizarmos a Prefeita do Município de Algodão de 
Jandaíra Sra. Maricleide Izidro da Silva que foi uma das 
inscritas no evento, demonstrando assim o desejo de 
conhecer mais da causa previdenciária como também 
visando a elaboração do Plano de Ação de seu RPPS. 
Enquanto Presidente desta Associação, evidencia Léa 
Praxedes, quero PARABENIZAR a todos os membros da 
Diretoria pela dedicação, pela maneira dedicada e 
carinhosa com que se doaram a essa realização que foi 

tão eficiente como mostra o resultado eficaz. Muito obrigada e vamos a cada dia, com a força do 
Senhor e Sua graça proclamar o nosso UBUTU: SOU QUEM SOU PORQUE SOMOS TODOS NÓS! 
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Ainda no mês de agosto/2017 a ASPREVPB realizou mais um evento previdenciario, desta feita na 
cidade paraibana de Jacarau, sob a responsabilidade das Diretorias Previdenciaria e Administrativa 
com Debora Alverga e Elisangela Carvalho. 
O treinamento foi efetivado no Sistema de Benefícios desenvolvido pelo nosso TCE-PB - uma 
excelente ferramenta que tem agilizado as homologações das aposentadorias e pensões como 
também padronizou e organizou esses procedimentos. Agradecemos a todos os participantes e a 
disponibilidade de nossas exímias Debora e Elisangela no sentido de nos subsidiar na nivelação dos 
serviços relacionados aos nossos RPPS. 
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16 

 

Durante a manhã (31/08), a ASPREVPB / Gestores de RPPS participaram da palestra que foi 
conduzida pelo Gerente Executivo da Gerência Nacional de Investidores Corporativos da CAIXA, e 
destinada a auxiliar os gestores dos RPPS na aplicação dos seus ativos sob o tema: RPPS: CENÁRIO E 
PERSPECTIVAS/ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO, na Sala de Treinamento da Superintendência 
Regional da CAIXA, na Av. Epitácio Pessoa, 1521, 2º andar, Bairro dos Estados. 
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ASPREVPB NO 17 CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM  EM CURITIBA 
No período de 18 a 20 de setembro, tivemos a grandiosa oportunidade de participar do 17 
Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM e simultaneamente do 11 Seminário Paranaense 

de Previdência na cidade de Curitiba-Pr, sob a 
Presidência do Dr. Herickson Rubin Rangel, ocasião em 
que tivemos o privilégio de moderar o Painel Obrigações 
Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais (Reinf, ECD, ECF, 
DCTF e E-Social) que teve como Palestrante a 
Coordenadora Geral de Estudos Técnicos, Estatísticas e 
Informações Gerenciais do Ministério da Previdência 
Dra. Laura Schwerz. Foi um excelente conclave nacional 
de previdência, uma vez que envolveu uma temática 
bem diversificada e pertinente para este momento de 
tantas incertezas no âmbito previdenciário, entretanto, 

palestrantes, moderadores e debatedores com larga 
experiência nas áreas discorreram sobre a temática: 
Desafios e Oportunidades de Investimentos no 
Cenário Econômico Atual; Previdência 
Complementar: Mitos e Verdades ; Estratégias para 
Mitigar Riscos à Sustentabilidade do RPPS a partir da 
Auditória Operacional do TCU; Workshops 
Financeiro; Repercussões da Reforma da Previdência 
no RPPS sob a batuta do Palestrante Dr. Narlon 
Gutierre Nogueira Subsecretário dos Regimes 
Próprios da SPREV/MF; Jurisprudência dos Tribunais 
Superiores de repercussão no RPPS; Cases de Sucesso na Gestão Previdenciária; Contribuição para o 
Pasep: Como Proceder ; Estratégia de Gestão para Gestores e Conselheiros; Orientações Técnicas 
para Elaboração da Reforma da Previdência nos Estados e Municípios; Desafios da Longevidade e 
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uma Proposta de Previdência para o Brasil; Construindo uma Carteira de Ativos no Longo Prazo; 
Talk-Show - Equilíbrio Financeiro e Atuarial no Curto, Médio e Longo Prazo; Investimentos em 
Títulos Públicos: Formas e Procedimentos; Governança e Transparência na Gestão Previdenciária e 
Desafios na Gestão de Políticas Públicas de Saúde Ocupacional do Servidor e suas implicações no 
RPPS. Parabenizamos toda a Diretoria de nossa amada ANEPREM que se envolveu de corpo e alma 
na realização deste evento, especialmente a pessoa de Presidente Herickson Rangel pela doação 
exclusiva num evento que superou as expectativas. Esperamos que todos os congressistas tenham 
aproveitado esse momento único a fim de que possamos lutar pela sustentabilidade dos nossos 
RPPS. Desejamos Sucesso! Outros Registos Congresso ANEPREM em Curitiba-Pr 
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A ASPREVPB participou de excelente evento promovido pelo Banco do Brasil e o Tribunal de 

Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) na terça-feira 26 de setembro. 

Denominado de Circuito RPPS (Regimes Próprios e Previdência Social), a temática foi aberta 

pelo Presidente do TCE Dr. André Carlo e focou pontos de extrema relevância para serem 

observados visando a melhoria con.. Denominado de Circuito RPPS ((Regimes Próprios e 

Previdência Social), a temática foi aberta pelo Presidente do TCE Dr. André Carlo e focou 

pontos de extrema relevância para serem observados visando a melhoria contúnua dos RPPS 

paraibanos. 
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LANÇAMENTO DO PORTAL DA ASPREVPB - www.asprevpb.org.br 
 

Aos 22 de outubro de 2017 - oficialmente, a ASPREVPB realizou  o lançamento de seu Portal 
institucional (www.asprevpb.org.br), com o objetivo de fortalecer e difundir a cultura previdenciária 

http://www.asprevpb.org.br/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asprevpb.org.br%2F&h=ATNwt3S-IBoT4MDquLgWqd9INulW8byiyKWB1fgOXDo8UC4CKN4jYuKg4QTs-noKyJi7sHq1fz5R-sAFURQci2ZUuDTGwKvrG3zHb8sw58SrfxhxH3xO6ZD6f7mKxnZk4McU2TDYZnwldbYeU1jC_wpIMjHp6lqViC9xmJFMt7Nff_aNFvygK2ttIunb956fKZLr5mYdI6O885qXjJZGNjiABfrXEZ-YlNftKdZlDVJ8s9HWSd8UUUt4l5eSXDldlA5Bw8AYKpEfy864jxRWI0517bIH8QSBp6AfG5eXLQ
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para os Regimes Próprios de Previdência da nossa amada Paraíba e manter um canal de 
comunicação eficiente e objetivo com os órgãos filiados e comunidade previdenciária em geral. O 
Portal foi lançado após longos dias de muito trabalho para parametrizar e alimentar de forma que o 
mesmo ofereça uma fácil navegação, com versões para computadores desktop e c... 
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A ASPREVPB REALIZA MAIS UM CURSO DE CAPACITAÇÃO 
Nos dias 17 e 17 de outubro de 2017, a Associação 
Paraibana de Regimes Próprios de Previdência – 
ASPREVPB realizou mais uma atividade técnica em 
prol dos RPPS, desta feita o curso “GESTÃO DO 
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS 
COM SUPORTE DA CONTABILIDADE”, ou seja, 
utilizando a contabilidade como ferramenta de gestão, 
tendo como instrutor o Dr. Otoni Gonçalves 
Guimarães.  
O curso foi 

realizado no TCE-PB, no Auditório Ariano Suassuna da 
ECOSIL, para um público de duzentos inscritos que, 
deixando suas zonas de conforto vieram aproveitar a 
grande oportunidade para se preparar para os novos 
desafios e as grade mudanças que ocorrerão já a partir 
deste ano, necessitando-se de quebrar velhos paradigmas 
para que haja a devida implantação das novas 
ferramentas de gestão com vistas à busca de 
sustentabilidade para a previdência própria.  
A Atividade Técnica proposta por meio deste curso o qual foi um presente da ADPREVPB para todos 
os participantes, teve como objetivo proporcionar aos participantes a oportunidade de 
compreender a Contabilidade Pública Nacional e em especial a aplicada à Gestão dos Regimes 
Próprios de Previdência Social – RPPS a partir dos fundamentos constitucionais, legais e normativos 
destes e da contabilidade, as ferramentas e mecanismos de registro e controle dos atos e fatos 

administrativos como instrumentos de gestão e 
sustentabilidade do RPPS, bem como promover a 
discussão e compreensão das obrigações dos RPPS 
quanto ao PASEP, à luz da legislação na interpretação 
trazida pela Solução de Consulta Cosit n° 278/2017, 
Nos dois maravilhosos e exaustivos dias teve-se a 
oportunidade de  abordar as expectativas dos 
participantes, retirada de dúvidas e as possibilidades de 
maximização do retorno dos investimentos dos Regimes 
Próprios com a utilização extrema das ferramentas de 
que dispõe nos termos da legislação pertinente a fim de 

que haja o devido planejamento para as mudanças que certamente virão com a nova resolução do 
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Conselho Monetário Nacional, com os novos sistemas a serem implementados cujas plataformas 
precisam ser alimentadas e testadas no preparo para a execução definitiva dentro do cronograma 
traçado nacionalmente para o próximo ano de 2018. 
Agradecemos à toda a Diretoria da ASPREVPB pelo empenho e ao TCE-PB na pessoa d e seu 
Presidente Dr. André Carlo, a Auditora Fabiana e toda a turma maravilhosa da ECOSIL pela parceria 
e por todo o apoio dado à ASPREVPB visando a realização deste curso!   
Todas as informações estão disponibilizadas no Portal da ASPREVPB www.asprevpb.org.br  

A ASPREVPB deseja sucesso a todos os participantes! 
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Elaboração de arte para PARABENIZAR os servidores públicos no dia 28 de outubro, ou seja, 
aos que vestem a camisa do serviço que prestam com honestidade, honradez, transparência, 
compromisso, ética, sinceridade, fidelidade, amor, entusiasmo e paixão! 
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Elaboração de arte para homenagar a campanha no novembro azul. 
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ASPREVPB PARTICIPA DO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS EM BRASÍLIA-DF 

http://www.asprevpb.org.br/
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No período de 8 a 10/11 a ABIPEM – Associação Brasileira de Previdência dos Estados e Municípios 

realizou em Brasília-DF o 5º Congresso Brasileiro de 
Conselheiros de RPPS objetivando capacitar os conselheiros 
dos RPPS para atuarem como "conselheiros" e serem, de 
forma colegiada, agentes promotores do desenvolvimento 
e da boa governança dos Institutos de Previdência. 
Representando nossa PB por meio da ASPREVPB e nosso 
município por meio do IPSEMC, evidencio que o conclave 
foi se suma relevância neste momento de tantas 
controvérsias e debates no âmbito previdenciário, no qual 

tivemos a oportunidade de coordenar o painel gestão de benefícios e sentir o quanto somos cada 
vez mais responsáveis por uma gestão que considero 
de alta complexidade: A Gestão Previdenciária como 
um todo. 
O evento foi realizado no Centro e Eventos e 
Treinamento da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Comércio - SGAS 902 Sul - Bloco C, e 
a programação foi desenvolvida destacando o papel e 
responsabilidades dos Conselhos e sua relação com a 
gestão, oferecendo vivência e compreensão tanto na 
relação entre RPPS e Conselhos como nas questões 
essenciais, as quais lhe cabem decisão e monitoramento.  
O conclave foi de suma importância na melhoria contínua dos nossos Conselhos, pois envolveu uma 
programação riquíssima, a saber: Governança Corporativa e Educação Previdenciária, ou seja, Os 
Órgãos de Gestão e seu Funcionamento; Competências e Atribuições Individuais e Coletivas - ato 
regular de gestão; Responsabilidade dos Conselheiros e Dirigentes na defesa dos RPPS e o Dever 
Fiduciário; O Conselho como Colegiado: processo decisório, equidade e defesa; Os Órgãos 

Reguladores e Fiscalizadores e Regime Disciplinar, painel 
que teve como palestrante o Dr. Narlon Gutierre 
Nogueira. Outro painel que ficou a cargo dos palestrantes 
Ronaldo de Oliveira e Ronaldo Fonseca, teve como 
temática:  
Gestão Financeira e de Investimentos, com abordagens 
voltadas para: Exigências legais: os limites e segmentos 
de aplicações financeiras; O Comitê de Investimentos e 
suas Responsabilidades; Mercado Financeiro, de Capitais, 
Imobiliário e as alternativas de investimentos; 

Precificação de ativos e alocação estratégica; Visão 
integrada da gestão de ativos, passivos e solvência - 
modelos de gestão; Acompanhamento e 
monitoramento dos riscos de investimentos na 
defesa dos RPPS; As deliberações e supervisão dos 
Conselhos acerca da gestão de investimentos; 
Política de Investimentos 2018. Outro importante 
painel sib a batuta dos exímios palestrantes 
Palestrantes: Otoni Gonçalves Guimarães e Simone 
Velten versou sobre a Gestão Administrativa e 
Contábil, O Plano de Contas e o Orçamento; Aspectos Administrativos e Plano de Gestão 
Administrativa; Regras de Consistência das Demonstrações Contábeis;Análise das Demonstrações e 
principais Indicadores Contábeis; Precificação de ativos e passivos e solvência nos Demonstrativos 
Contábeis;Parecer do Conselho Fiscal - posicionamento e documentação pertinente - e as exigências 
dos órgãos de fiscalização.Um outro painel abordou a Gestão de Benefícios sua Correta aplicação 
dos Tipos de Benefícios Previdenciários; A análise dos Requisitos para concessão dos Benefícios; A 
Importância na Conferencia dos Cálculos dos Proventos e dos Reajustes; Acompanhamento das 
Rotinas de Concessão e Requerimentos; As Deliberações e supervisão dos Conselhos a cerca da 
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Gestão de Benefícios, tema trazido pelo palestrante Dr. Douglas Figueiredo. Em seguida, abordou-se 
sob a batuta dos palestrantes Wilma Torres e Robson Fontoura a Gestão Atuarial do RPPS: Os tipos 
de planos de benefícios; A Base de dados e a importância de um Censo Funcional Previdenciário; O 
Custo Normal e o custo suplementar; Fluxos Atuariais e equilíbrio do plano de benefícios;Visão 
integrada da gestão de ativos, passivos e solvência e os impactos para a gestão do plano de 
benefícios; Gestão do Risco Atuarial e o papel do Atuário e dos Órgãos Estatutários em seu controle; 
As deliberações e supervisão dos Conselhos acerca da gestão atuarial na sustentabilidade dos RPPS. 
E por último, com o exímio palestrante Allex Albert Rodrigues: CADPREV e os Demonstrativos 
Previdenciários: Demonstrativo de Aplicações e Investimentos de Recursos - DAIR; Demonstrativo 
de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR; Demonstrativos Contábeis; Demonstrativo de 
Resultado da Avaliação Atuarial; Demonstrativo de Política de Investimentos - DPIN; Acesso, 
obrigatoriedade, os prazos e a importância do correto preenchimento. 
Agradecemos a ABIPEM pela oportunidade ofertada a todos nós que lidamos com essa 
problemática, principalmente aos conselheiros que necessitam de preparo, capacitação e 
profissionalização para a exercência de seu importante papel. 

 

24 

 

A ASPREVPB REPRESENTADA POR SUA PRESIDENTE EM ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA  DA 
ABIPEM EM BRASÍLIA-DF  

 
LOCAL: Centro e Eventos e Treinamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio 
- SGAS 902 Sul - Bloco C,- Brasília-DF. 
Com uma gestão voltada para a luta incessante pelos RPPS brasileiros, a ABIPEM realizou 
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA após os painéis do segundo dia do Congresso Brasileiro de 
Conselheiros de RPPS. O quórum mínimo para a realização em   primeira chamada, foi atendido por 
aqueles que tem um compromisso sério com a previdência nacional, pois em pleno gozo de seus 
direitos e quites com as anuidades com direito a voz e voto participaram de mais uma produtiva 
reunião em prol dos RPPS, de onde saiu várias deliberações com o fito de se buscar a unidade e com 
isso aprimorar juntos os atos e fatos que venham beneficiar a tão problemática gestão 
previdenciária, pois para isso fomos comissionados. Com fé, coragem e determinação vamos avante 
pela previdência que sonhamos! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2151531261539342&set=a.263002557058898.86061.100000474666489&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2151531261539342&set=a.263002557058898.86061.100000474666489&type=3
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ASPREVPB PALESTRA EM I SEMINÁRIO NORDESTINO DE PREVIDÊNCIA APEPP EM RECIFE-PE 
 
Nos dias 20 a 21 de novembro/2017, a 
ASPREVPB participou do I Seinário Nordestino 
de Previdência, realizado pela APPEP – 
Associação Pernambucana de Previdência em 
Recife-Pe, onde foram tratados os temas: 
Reforma da Previdência; Regras de ouro para 
Gestores de Previdência; Desenvolvendo a 
inteligência Emocional; Importância da 
Participação dos Conselhos; Impacto Atuarial 
do Piso do Magistério e da Nova Alíquota 
Federal do Servior; Tecnologias Aplicadas aos 
RPPS; Anova Resolução CMN 4604 e o Futuro 
dos Investimentos dos RPPS e Exemplo de 

Gestão do RECIPREV e  tivemos o privilegio de palestrar na mesa de Boas Práticas de Gestão de 
RPPS, junto com os caros colegas Célia Verônica – Presidente do Cobprev; Marcela Marçal – 
Presidente do Caruaruprev e  PRES. DO IPSG Von Brown – Presiente da ACEPREM;  
Foi um momento relevante para todos nós que lidamos de corpo e alma com a causa previdênciária 
e que contribuiu para que melhoremos nossas práticas a cada dia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRIADA A ANEPP – ASSPCIAÇÃO NORDESTINA DE PREVIDÊNCIA E ASPREVPB FAZ PARTE DA  

DIRETORIA. 
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Alimentação do Facebook durante todo o ano divulgando as atividades. 



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

CNPJ Nº 19.035.780/0001-33 
 

ASPREVPB, João Pessoa/PB  
“JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!” 

26 

27 

 

Alimentação do Portal da ASPREVPB após sua implantação atualizada. 

 

28 

 

Elaboração de 35 ofícios de encaminhamentos aos diversos das atividades 

realizadas. 

 

29 

Participação nas reuniões das Associações Nacionais e Estaduais durante o 

Exercício. 
 

30 

 

Após mais de um ano de batalha e luta, manutenção da CND da ASPRDEVPB junto 

a Receita Federal do Brasil. 

 

31 

 

Elaboração dos Banners da ASPREVPB para as atividades ocorridas. 

 

32 

 

Manutenção da contabilidade da ASPREVPB e organização administrativa. 

 

33 

 

Participação no Livro: Regimes Próprios – Aspectos Relevantes - editado e lançado 

pela ABIPEM com o Artigo sobre “O papel de um líder de RPPS no 

alcance dos objetivos e metas do Planejamento estratégico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
Atualização de todas as CERTIDÕES da ASPREVPB dispostas no Portal da ASPRDVPB 
www.asprevpb.org,br  

35 Preparação, organização, realização das atividades técnicas durante o exercício.  

36 
Participação em reuniões dos Dirigentes das associações nacionais ABIPEM e 
ANEPREM. 

37 Encaminhamentos diversos aos órgãos competentes em prol dos RPPS Paraibanos. 
 

http://www.asprevpb.org,br/
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 7. MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA  

 
 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 
 E-mail: asprevpb@gmail.com   e  lea@ipsemc.pb.gov.br  
 Responsáveis para contatos: Léa Santana Praxedes e José Batista de Azevedo 

Filho 

 . 
 

 

 

 

mailto:asprevpb@gmail.com
mailto:lea@ipsemc.pb.gov.br
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9. CONCLUSÃO 
 

As informações aqui contidas referem-se ao período de janeiro a dezembro de 2017. 
Na verdade, é apenas uma amostra-resumo das atividades de nossa associação que, 
humildemente tem prestado um serviço direcionado ao melhoramento da governança dos 
RPPS em nossa Paraíba, executando ações que visam a capacitação para que cada um saiba 
como operacionalizar as atividades em busca da sustentabilidade do sistema. 
 

O trabalho da associação não é voltado para o obtenção de lucro, mas para a 
capacitação e colaboração junto aos RPPS, por isto mesmo encontramos muitas dificuldades 
para fazer como realmente deve ser feito. 

 
Neste sentido tudo tem possibilitado 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. 
 

É por isto que iniciamos este documento com este pensamento de nossa própria 
lavra: “A superação, apesar de todos os óbices, opera em nós uma melhor capacidade de 
resistência, quando subjugamos nossa preocupação a DEUS que nos sobreleva às 
dificuldades.” 

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

oportunidade de realização, a nossa Diretoria e filiados que tem formado uma equipe 
mostrando enorme esforço de acertar e vencer no sentido de conduzir o RPPS paraibano à 
excelência tão desejada e sonhada! 

 
Feliz Natal! Feliz Ano Novo! 

 
 

João Pessoa, 26 de dezembro de 2017. 
 

 

 

 Léa Santana Praxedes 
Presidente 

asprevpb@gmail.com  

83 3228.4799 / 1434 / Cel 98703-0006 
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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 
2017, 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, 26 de dezembro de 2017. 
 

 
 

Galvão Monteiro de Araújo 
Conselheiro Fiscal 

 
 

Severino Alves da Silva Júnior 
Conselheira Fiscal 

 

 


