
F ortalecer, multiplicar e aprimorar a informação acerca dos temas referentes à PEC 06/2019 e à Previdência Pública para a rede de 
gestores, técnicos e conselheiros foram algumas da premissas que nortearam os três dias do 52º Congresso Nacional da Associação 
Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM), realizado em Foz do Iguaçu - PR entre os dias 26 e 28 de 
junho, no Hotel Rafain.

Com a participação de 1.634 pessoas vindas de 26 estados e mais de 356 Regimes Próprios de Previdência Social [RPPS] do Brasil, este foi o 
maior Congresso de Previdência Pública já realizado no Brasil. Destaca-se que os participantes tiveram a oportunidade de assistir aos debates 
referentes a assuntos recentes da agenda previdenciária, que estão em constante discussão no país, como a PEC 06, que à época do encontro, 
ainda não havia sido votada na Câmara dos Deputados.

Foram oferecidas ao público 32 palestras que abordaram assuntos relacionados à Reforma da Previdência, Déficit Atuarial, Benefícios e Previdência 
Complementar - apenas para citar alguns.

João Figueiredo
Presidente da ABIPEM
“Este evento foi um marco. Nós mudamos de patamar. Não dá mais 
para pensar em eventos menores do que esse, em organização e 
estrutura menor do que essa. Vamos em frente! Após meses de trabalho, 
conseguimos entregar aos participantes, patrocinadores e ao Ministério da 
Economia um evento organizado e de muita qualidade técnica. Um recorde 
da história dos Regimes Próprios no Brasil”. 
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Palestrante “Pensão / Cálculos e Impactos 
da PEC 06/19” e “Aposentadorias Especiais, 
Cálculos e Impactos da PEC 06/19”

“Este evento foi muito importante porque essa 
Reforma da Previdência traz uma mudança 
substancial para os entes da federação que 
têm como regime de previdência o regime 
próprio, que foi bastante alterado nesta 

ABERTURA 
OFICIAL e 
PALESTRA 
INAUGURAL 
• A Nova 
Previdência 
Além de João Figueiredo, 
presidente da ABIPEM, a abertura 
solene teve a participação de 
Heliomar Santos, presidente 
da Associação Nacional das 
Entidades de Previdência dos 
Estados e Municípios [ANEPREM], 
André Goulart, vice-presidente 
da ABIPEM e presidente da 
Associação Mineira dos Institutos 
de Previdência Municipal 
[AMIPREM], Adilson Carlos 
Pereira, presidente da Associação 
Pernambucana de Entidades 
de Previdência Pública [APEPP] 
e presidente da Associação 
Nordestina de Entidades de 
Previdência Pública [ANEPP], 
Alderi Zanatta, presidente da 
Associação Gaúcha de Instituições 
de Previdência Pública [AGIP], 
Carlos Xavier Schramm, 
conselheiro fiscal da ABIPEM 
e presidente da Associação 
dos Institutos Municipais de 
Previdência e Assistência de 
Santa Catarina [ASSIMPASC], 
Daniel Boccardo, presidente da 
Associação Paulista das Entidades 
de Previdência do Estado e dos 
Municípios [APEPREM], José 
Itamar de Oliveira, presidente 

Reforma. Há muita dúvida e as pessoas não 
têm certeza dessas exposições.

Então, este Congresso é um momento 
importante onde essas questões são discutidas 
e os participantes saem com uma orientação 
mais concreta; pelo menos algumas questões 
eles trazem já como mais ou menos definidas. 
Às vezes, eles tinham uma ideia de que tal 
questão ou tal ponto fossem indiferentes. 
Aqui, eles vêm com uma posição e aqui 
eles têm essa oportunidade de saírem mais 
subsidiados, uma vez que os palestrantes 
são das mais diversas orientações e eles 
acabam saindo com uma visão melhor sobre 
a reforma.”

da Associação Cearense de 
Previdência do Estado e Municípios 
[ACEPREM], Wilson Marques Paz, 
presidente da Associação Capixaba 
de Institutos de Previdência 
[ACIP], Luiz Guilherme Machado 
de Carvalho, vice-presidente Norte 
da ABIPEM e diretor da Associação 
das Instituições de Previdência do 
Pará e Amapá [ASSIPPA], Juliana 
Brandão de Carvalho, Associação 
das Providências Próprias do Estado 
de Alagoas [APPEAL], Nádia Maria 
Quinzeiro, Associação Maranhense 
de Regimes Próprios de Previdência 
[AMAPREV], Moisés Bento da Silva, 
vice-presidente da Associação dos 
Institutos Municipais e Estadual 
de Previdência do Estado de Mato 
Grosso do Sul [ADIMP].

Com o tema “A Nova Previdência”, 
Narlon Nogueira, secretário Adjunto 
de Previdência do Ministério da 
Economia, explanou para a plateia 
acerca das mudanças realizadas no 
texto da PEC 06/2019, como anda 
a tramitação das alterações no 
texto e o porquê da necessidade 
de mudanças. “Minha apresentação 
buscou sanar aos gestores de RPPS 
informações e detalhes da PEC 
06, pois é fundamental que estes 
atores se inteirem sobre esse tema, 
pois certamente terá um grande 
efeito posteriormente à sua gestão”. 

Narlon declarou que “este 
congresso ofereceu momentos 
de capacitação aos conselheiros 
e gestores. Certamente, isso tem 
efeito muito positivo nas ações que 
serão tomadas posteriormente nas 
gestões desses Regimes Próprios”.



AUDITÓRIO SPREV 
Esta edição teve uma novidade: um auditório exclusivo para palestras proferidas por técnicos e analistas da Secretaria de Previdência do Ministério 
da Economia. Ao todo, foram 7 painéis apresentados pela equipe da SPREV. O objetivo desta iniciativa foi o de oferecer aos participantes contato 
direto com a fonte de informações sobre o universo previdenciário dos RPPS, a fim de facilitar o entendimento e a compreensão de conselheiros 
e gestores acerca das últimas mudanças na legislação previdenciária.

Allex Albert
Subcretário dos RPPS da SPREV 

“Nós, da Secretaria de Previdência, 
procuramos, em parceria com a ABIPEM, 
inovar e trouxemos uma equipe composta 
por 10 técnicos, que atenderam no auditório 
6, oferecendo oficinas de várias áreas 
relativas aos RPPS. Tivemos oficinas de 
investimentos, atuariais, bancos de dados, 
processo administrativo, parcelamento. Com 
isso, nós procuramos o máximo possível as 
ações da ABIPEM e trazer os nossos técnicos, 
auditores e analistas para conversar com 
gestores, conselheiros e todos os atores deste 
mercado”. 

O subsecretário completou destacando que 
a importância do evento dessa magnitude 
é “estar cada vez mais próximo de todos os 
colegas previdenciários do Brasil, mais uma 
vez um agradecimento à ABIPEM pelo esforço, 
pela organização, pela dedicação, e estamos 
recentemente com a Lei nº 13.846/2019 que 
expressa na lei a necessidade de capacitação 
dos gestores, de experiência dos gestores 
e membros de conselhos. Portanto, nós 
entendemos que esse é um avanço e um ponto 
inicial para cumprirmos os mandamentos dos 
dispositivos desta nova lei. Muito obrigado, 
ABIPEM, por podermos contribuir para esse 
importante evento e esse fortalecimento dos 
RPPS”, finalizou.

Thomas Gomes Costa 
Coordenador de Gerenciamento 
e Estruturação de 
Cadastro da SPREV 

“A Subsecretaria de Regimes Próprios é 
multidisciplinar com várias atuações como 
atuária, contabilidade e investimento e 
sistemas previdenciários. Por isso, nós 
vimos a necessidade de focar bem nesses 
assuntos e temos o foco de mostrar o 
dia a dia da Secretaria quanto aos seus 
processos de trabalho. Então, o foco 
específico do painel de previdência é 
simplesmente atingir todos os assuntos 
que a gente trata no cotidiano. Às vezes, 
um ente federativo tem um foco em 
determinada área, mas desconhece outra. 
Logo, nosso intuito é capacitar todos em 
um único, que a subsecretaria passa 
na questão de legislações, sistemas, 
processos internos e outras habilidades”.

Leonardo Motta
Coordenador Geral de Normatização 
e Acompanhamento Legal da SEPREV

“É muito importante e muito agradável 
para nós, da Secretaria de Previdência, 
participarmos deste excelente evento 
organizado pela ABIPEM. Este é um Congresso 
que traz muitos representantes de Regimes 
Próprios e participar deste debate que envolve 
a questão da Reforma da Previdência - algo 
que nós estamos trabalhando ativamente, 
assistindo e acompanhando as tramitações 
na Comissão Especial - e trazer isso para que 
o público de Regime Próprio possa conhecer 
as exposições é de tamanha importância para 
que a gente possa lutar juntos pelos Regimes 
Próprios em si. Então , a proposta da ABIPEM, 
que foi trazer a discussão da Reforma em 
diversas palestras, dando mais tempo de você 
fazer uma reflexão em cada assunto, foi muito 
proveitosa”.

Associações Estaduais parceiras da ABIPEM



PALESTRA 
FINAL // DADO
Dado Schneider, Mestre e Doutor em 
Comunicação, foi o responsável por ministrar 
a palestra de encerramento. Com o título 
de “O Mundo Mudou Bem Na Minha Vez”, 
a apresentação teve como foco uma análise 
acerca da adaptação dos nascidos no século 
XX frente às transformações que o século 
XXI apresenta. “As minhas palestras não são 
muito convencionais e nesta, especificamente, 
eu gosto de mostrar que nós que somos 
oriundos do século XX não fomos avisados que 
o século XXI seria tão complexo e diferente 
do que a gente imaginava ser. Então esta é 
uma palestra bastante provocativa, divertida, 
mas também muito séria. Esse público lida 
muito com um bem, um serviço, um ativo 
que está em constante transformação. Porque 
pensamos que vamos durar 80 anos de idade, 
mas na verdade, somos seres que vamos até 
os 100, 110 anos de idade com os avanços 
da medicina. Então, esta revolução vai ser 
tão violenta, que a gente não tem que se 
preparar só para o que vai acontecer daqui a 
cinco ou 10 anos; a gente tem que começar a 
se preparar para daqui a 30, 40 anos”, disse.

DEPOIMENTOS 
DO PÚBLICO 
Joselma Sena - Congressista
“Um evento desse traz muito conhecimento e no momento que 
vivemos sobre a reforma da previdência é muito importante a 
gente ter acesso a informações de qualidade ditas por pessoas 
técnicas e especialistas na área”.

Tatiane Moreira - Congressista 
“Com esse momento de debate da Reforma da Previdência, 
dúvidas surgem e a gente percebe que não é uma coisa de um só 
instituto, mas do Brasil todo. Então, essa troca é muito importante 
e necessária, pois a gente aprende bastante e é muito proveitoso”.

Antonio Marx - Congressista
“Aqui está sendo um amplo conhecimento e uma verdadeira escola 
para nós conseguirmos conciliar com o trabalho do dia a dia e 
tentar já arrumar a casa. Vai conciliar a Reforma da Previdência 
com os problemas diários que nós vemos, vivenciamos e 
trabalhamos. Então, foi um momento oportuno. Esta foi a primeira 
vez que participo de um evento dessa grandeza. Para mim, é uma 
experiência ótima”.

Mara Nogueira - Congressista
“Para mim, a realização deste evento é de suma importância 
porque eu, como gerente de previdência, preciso saber muito 
bem desses temas. A questão da previdência no Brasil hoje é 
algo fundamental. Todos devem saber como ela vai funcionar, 
como essa nova reforma afetará a vida dos nossos funcionários e 
daquelas pessoas que realmente irão precisar dessa previdência”.



Institutos vencedores do prêmio Destaque Brasil e profissionais do Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), vencedores do prêmio VI 
Congresso Nacional de Pesquisa Previdenciária (CNPP) foram laureados durante o Congresso. 

O Prêmio Destaque tem por objetivo fomentar, identificar, reconhecer e divulgar instituições que sirvam de referência no âmbito da gestão 
previdenciária e foram premiadas 5 categorias. Já o CNPP escolhe as melhores monografias que apresentam o aperfeiçoamento dos mecanismos 
que possibilitam a transparência e a melhoria na qualidade da gestão dos RPPSs.

Luana Piovesan
Vice-Presidente Região 
Centro Oeste da ABIPEM 

“Foi uma satisfação ter presidido a Comis-
são Organizadora do Prêmio Destaque Brasil 
- que está na sua primeira edição. Entrega-
mos um produto muito oportuno para os 
associados à ABIPEM. O objetivo do prêmio 
é estimular para que os gestores de RPPS 
avaliem como está sua gestão. Com isso, 
conseguimos trazer para o próximo con-
gresso uma outra bagagem de capacitação.”

Paulo Roberto Caldart
Atuário - 2º lugar CNPP

“É muito importante para nós termos 
participado desta premiação. Porque é 
reconhecido pela diretoria e por todos os 
colegas de trabalho e, mais ainda, fomos 
reconhecidos pela ABIPEM”.

Francieli Anny Marculan 
Supervisora de investimentos 
- 2º lugar CNPP

“Sempre bom ver que o trabalho que a 
gente se esforça é reconhecido e podemos 
mostrar para os outros RPPS”.

Fernando Calazans 
Advogado // Palestrante // “Readaptação - A Vida Funcional do Servidor Readaptado” 

“Essa questão do artigo que nós escrevemos para a revista da ABIPEM trata da questão da readaptação do pro-
fessor no serviço público e os efeitos jurídicos que isso causa na sua aposentadoria. 

Hoje, para você ter uma ideia, no serviço público municipal, por volta de 50% dos servidores públicos são da 
carreira da educação e são professores. Quando o servidor passa por um problema de saúde, ele é afastado 
das atribuições do seu cargo; e isto se dá pelo instituto da readaptação, ele passa a exercer atividades similares. 
Contudo, ao final da vida laboral do professor, ele tem ‘descoberto’ que aquele período de readaptação não será 
computado para sua aposentadoria. 

E quais são os efeitos disso? Quais as razões que levaram a administração pública a fazer o professor se afastar das atribuições do seu cargo 
e perder seu direito à essa aposentadoria especial? Então, o que a gente procurou trabalhar neste artigo são essas questões e as razões que 
levaram à readaptação, os efeitos jurídicos e o que isso causa na vida previdenciária do servidor público. 

Devido a importância do assunto e a recorrência do tema, a ABIPEM entendeu por bem que fizéssemos, também, uma palestra para abordar 
este assunto. 

Este é o 6º Congresso Nacional de Pesquisa Previdenciária e este ano eles escolheram o tema relacionado à integridade, a capacidade de 
gestão, garantindo eficiência na questão da administração previdenciária. A gente já tem acompanhado isso há vários anos e foi ótimo. 

Foi uma satisfação para nós termos integrado a comissão avaliadora, pois vimos trabalhos de alto nível e que proporcionaram para a gestão 
dos regimes próprios de previdência conhecimentos teóricos e práticos que permite m aos colegas que atuam nessa área levar para sua 
realidade o resultado dessas pesquisas de forma a impulsionarem e aumentarem a capacidade de gestão e eficiência dos seus regimes”.

VI CNPP e Prêmio DESTAQUE BRASIL de 
Responsabilidade Previdenciária



Projeto Socioambiental 
Com o intuito de amortizar o impacto ambiental gerado com a realização dos últimos eventos, a diretoria da ABIPEM plantou 27 mudas de árvores 
frutíferas nos arredores do espaço onde foi realizado o Congresso. “Cada muda representa um estado do Brasil. A ABIPEM tenta recompor um 
pouco do que ela usa em seus eventos, dos descartáveis, dos plásticos utilizados. A ideia começou em Brasília por meio do João Figueiredo e 
queremos que essa ação se estenda para todos os nossos eventos, seminários e afins”, explicou André Goulart, vice-presidente da ABIPEM e 
presidente da Comissão de Meio Ambiente da Associação. 

Congresso em números 

247 228

104 94 68

893

SÃO PAULO PARANÁ MATO GROSSO DO SUL SANTA CATARINA RIO DE JANEIRO DEMAIS ESTADOS

Inscritos x Estado

60
49

26 22 20

179

PARANÁ SÃO PAULO PIAUÍ SANTA CATARINA PERNAMBUCO DEMAIS ESTADOS

RPPS x Estado



INFRAESTRUTURA
Demetrius Hintz 
“Para movimentar isso, encontramos um espaço maravilhoso que é o Hotel Rafain. Ficamos muito contentes, pois foram várias empresas que se 
uniram para fazer este evento acontecer: desde montadores, serviços de ambulância, de alimentação, montagem de secretarias,  serviços gráficos, 
enfim, foram várias frentes agregadas para poder chegar a este resultado final”.
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