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Bem-vindos aos 40
anos da ABIPEM!
Neste 2020, a nossa associação
comemora seus 40 anos de
fundação. A maior e mais
longevas das associações de
Regimes Próprios alcance,
este aniversário, repleta de
responsabilidades. Ano da
implantação da Reforma
da Previdência, se soma ao
ano da discussão da Lei de
Responsabilidade Previdenciária,
de uma possível alteração da
resolução que determina as
formas dos investimentos, as
alterações do Comprev, com
a entrada da compensação
entre entes, o novo desafio da
previdência complementar.
E ainda a necessidade de
certificação dos envolvidos na
gestão dos RPPS.

das associações estaduais,
a diretoria e os membros da
executiva da ABIPEM estão
prontos para agir em todas as
camadas desta discussão, além
de imediatamente propagarem o
conhecimento por todo o país.
O sucesso da TV ABIPEM, com
mais de 84 mil acessos em 2019,
deverá ser superado, além dos
mais de 3300 participantes em
nossos 3 congressos.
Então, amigos, venham todos
para a ABIPEM!
INCOMPARÁVEL!!

ABIPEM
João Carlos Figueiredo

Junte-se a isto o ano eleitoral
municipal e uma nova realidade
da economia brasileira, com juros
e inflação nunca enfrentados
pelos gestores de investimentos.
Mais do que desafios,
oportunidades. E estamos
prontos para aproveitá-las,
já que sempre estivemos na
vanguarda das discussões que
envolvem a previdência pública
brasileira. Para tanto, teremos
cadeira no Conselho Nacional dos
RPPS, para participarmos desta
regulamentação que se seguirá a
formação do Conselho.
Composta de uma grande
parte dos representantes
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13º Encontro Temático
Jurídico e Financeiro teve
a presença de mais de 550
pessoas de 12 Estados
Atividade contou com presença
do ex-Ministro da Fazenda
A Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado
e dos Municípios - APEPREM –
realizou, entre os dias 11 e 13
de setembro de 2019, na cidade
de São Paulo, o 13º Encontro
Temático Jurídico e Financeiro
que teve a participação de 550

pessoas de 140 cidades de 12
Estados.
Considerado um dos eventos
mais consagrados do segmento
de RPPS, o Encontro Temático
teve uma programação repleta
dos assuntos mais atuais no seg-

mento de Previdência Própria.
Além das 14 palestras ministradas por gestores, procuradores,
economistas e auditores, o
evento foi uma oportunidade de
capacitação, atualização e troca
de experiências nas esferas financeira e jurídica.

» Evento reuniu mais de 500 pessoas e ofereceu 14 palestras ao público // Fotos: APEPREM
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Estiveram presentes na solenidade de abertura: Daniel Boccardo, presidente da APEPREM;
André Goulart, vice-presidente da ABIPEM e presidente da
AMIPREM;
Carlos
Henrique
Flory, Diretor Presidente da
SP-Prevcom; Allex Albert Rodrigues, subsecretário de RPPS
da Secretaria de Previdência do
Ministério da Economia; Itamar Borges, deputado estadual
[DEM/SP]; Cristiano Salmeirão,
prefeito do município de Birigui
[SP]; Heliomar Santos, presidente da ANEPREM; Aldenir Zanata,
presidente da AGIP; Luana Piovesan, presidente da APREMAT;
Juliana Brandão Carvalho, representante da APPEAL; e Adilson
Carlos Pereira, presidente da
ANEPP.
A palestra de abertura com
tema “Obrigações e Providências dos Estados e Municípios
pós-Reforma”, foi proferida por
Allex Albert Rodrigues, subsecretário de RPPS, da Secretaria de Previdência do Ministério
da Economia, que abordou os
impactos da PEC 06 para os Regimes Próprios*. *NOTA DA REDAÇÃO: durante a realização do
evento, a Reforma da Previdência ainda não havia sido aprovada pelo Senado Federal.
Allex explicou que o objetivo de
sua palestra foi o de “orientar
os gestores sobre os cenários
pós-PEC, o que que cada gestor,
cada ente federativo poderá
fazer para aderir ao regramento, às regras da PEC e as normas
que vão ser veiculadas à PEC”.
Também esclarecemos que “na
redação atual, cada ente deve fazer uma emenda à sua lei orgânica estabelecendo idades mínimas para aposentadoria e uma
lei complementar estabelecendo
os demais requisitos e dizendo,
claramente, que vão ser aplicadas
as regras de transição. Esse é um
contexto geral, é o grande desafio,
essa possibilidade de entes terem
planos de benefícios diferencia-

dos, mas lembrando que nós temos um mandamento constitucional,
que está sendo reforçado com a PEC, que é o equilíbrio financeiro atuarial. Então, o ente que venha adotar um plano de benefício diferenciado daquele previsto na PEC para os servidores federais, terá que
comprovar que com esse plano de benefício ele vai conseguir atingir o
equilíbrio financeiro atuarial”, informou.
Narlon destacou que o Encontro Temático Jurídico e Financeiro da
APEPREM já é tradicional no calendário de atividades do nicho RPPS
e que “esta edição, em especial, foi muito importante, pois as pessoas
puderam buscar pelo conhecimento em relação às alterações mais relevantes que vêm acontecendo. Sem dúvida, a mais relevante neste momento é a discussão da PEC nº6 que, infelizmente, não manteve estados
e municípios, mas que há um caminho para se buscar essa inclusão,
que é por meio da PEC paralela 133. Acho que se as pessoas compreenderem como essa PEC pode tramitar e de que forma ela vai impactar
nas decisões que eles vão ter que fazer nas reformas que ocorrerão nos
estados e municípios, é importante que eles estejam discutindo com em
seus municípios com prefeitos, vereadores secretários e servidores dando
o melhor encaminhamento para essa tramitação”, defendeu.

Participação de Henrique Meirelles
A edição foi especialmente concorrida devido a presença de Henrique Meirelles, secretário da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo, e ex-presidente do Banco Central do Brasil, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente mundial do Boston Bank.
A apresentação de Meirelles, realizada no segundo dia do Encontro, abordou a importância do
índice de confiança e como isso
influencia no crescimento do
país, “isso é o que leva as pessoas
a tomar decisões e fazer seus planos baseados no que vai acontecer”, destacou durante a palestra.
Para ele, as pessoas, com base
nisso, “tomam decisões e fazem
planos baseados no que vai acontecer, e se existe uma previsão de
que as coisas vão mal, ou de que
devem piorar, então você recolhe e acentua a questão. Por isso
é que eu mencionei, inclusive, na
palestra a questão de índice de
confiança, e é isso, confiança é
aquilo que as pessoas acreditam
que vai acontecer, se elas acreditam que o país vai crescer, que a
“...as pessoas tomam decisões
situação vai melhorar, aí todos
e fazem planos baseados
tomam atitudes consistentes com
no que vai acontecer, e se
isso, e de fato aí o país cresce,
existe uma previsão de que
mas se todos acreditam ao conas coisas vão mal, ou de que
trário é exatamente o oposto disdevem piorar, então você
so. Portanto, é muito importante
recolhe e acentua a questão.”
dar essas perspectivas para todos,
principalmente para quem atua
Henrique Meirelles
na Previdência”, finalizou.
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» A obra objetiva ser um guia de orientação aos Regimes Próprios de Previdência

Livro ‘Previdência e
Reforma em Debate’
Ao final do primeiro dia, ocorreu
o lançamento do livro “Previdência e Reforma em Debate”, com
coordenação feita por Alexandre
Sarquis, Conselheiro Substituto
no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Ana Cristina
Warpechoviski, Conselheira Substituta do Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Sul.
A publicação foi desenvolvida
para ser um guia de orientação

aos Regimes Próprios de Previdência por ser atemporal e não
estar vinculado à Reforma. Ana
Cristina explicou qual a necessidade de haver uma publicação
como esta: “Por existir questionamentos que a gente tem sobre
diversos temas relacionados aos
regimes próprios de previdência e
por não existir doutrina sobre esses assuntos é que surgiu a ideia
de fazer um livro de artigo sobre
essas matérias, que são bem peculiares aos regimes próprios de
previdência. Este livro não é só sobre a Reforma, é sobre os regimes

próprios de previdência, mas já incluem também algum aspecto desta reforma que está por vir”.
Como os autores leram e revisaram os artigos uns dos outros,
então, houve uma qualidade muito grande na redação dos artigos
defendeu Ana Cristina: “Nós tivemos economistas, juristas e atuários escrevendo. Logo, nos artigos
dos juristas teve visão de atuários e
de economistas que aprimoraram
as redações desses artigos e deram
uma qualidade muito grande”.

DEPOIMENTOS DO PÚBLICO
Antonio Mário Pereira, diretor de Benefícios do IPRED de Diadema, atua na área jurídica de
prestação de benefícios e sempre comparece aos eventos da APEPREM, defende que estar
em eventos como esse “aumenta o conhecimento técnico de conselheiros e participantes”. Ele
informou que já é uma tradição do IPRED marcar presença nos eventos da APEPREM. “Esta é uma
forma de colaborar com o aprimoramento da previdência”, disse. Para ele, a PEC Paralela representa
uma “saída muito inteligente, pois temos que salvar as medidas previdenciárias. Não podemos pensar
em uma reforma da previdência excluindo estados e municípios. Além do mais pelas questões que
permeiam a compensação entre os entes federativos”
Sirleide da Silva, presidente do Instituto de Previdência de Ubatuba, disse ser fundamental a
participação em eventos como esse. “Toda oportunidade possível estamos presente. É o momento
que a gente consegue, principalmente, aprender sobre esse cenário, e a troca de experiência com os
outros institutos é fundamental, porque daqui a gente sai com bastante contato e conseguimos sanar
bastante dúvidas com relação ao nosso instituto e com os outros”, concluiu.
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7º Congresso Brasileiro
de Conselheiros de RPPS
encerra o ciclo de eventos de
capacitação da ABIPEM, em 2019

M

ais uma vez, a ABIPEM Associação Brasileira de
Instituições de Previdência
Estaduais e Municipais referendou
seu poder de mobilização e de
capacidade técnica ao levar a
Belém, durante o 7º Congresso
Brasileiro de Conselheiros de
RPPS, mais de 700 pessoas, de
cerca de 136 instituições, de
todas as regiões , e, com isso,
ultrapassar a marca de 3.400
pessoas nos eventos realizados
em 2019.
O
encontro
foi
realizado
na Estação das Docas, nas
dependências do Teatro Maria
Sylvia Nunes. A cerimônia de
abertura contou com a presença
de João Figueiredo, presidente
da ABIPEM; André Goulart,
vice-presidente da ABIPEM e
presidente da AMIPREM; Narlon
Nogueira,
secretário-adjunto
de Previdência do Ministério da
Economia, que representou o
Secretário Especial de Previdência
e Trabalho do referido Ministério,
Luciano Coutinho; conselheiro
Sérgio
Leão,
presidente
do Tribunal de Contas dos
Municípios do Pará; Luciane Dias
Goncalves, diretora APREPREV;
Luiz Guilherme Machado, vicepresidente Norte da ABIPEM,
representando Zenaldo Coutinho,
prefeito de Belém; Karam El
Hajjar, presidente da Associação
de Instituições de Previdência do

Pará e Amapá [Assippa]; Aldenir
Zanata, presidente da AGIP;
Daniel Boccardo, presidente da
APEPREM; Luana Piovesan, vicepresidente
Centro-Oeste da
ABIPEM e presidente da APREMAT;
Rubens Souza, presidente da
AMAPÁ Previdência. .
Durante os três dias de atividades,
os
congressistas
assistiram
palestras que destacaram o
papel e as responsabilidades dos
conselheiros e sua relação com a
gestão, oferecendo vivências nas
questões essenciais, as quais lhe
cabem decisão e monitoramento.
João Figueiredo, presidente da
ABIPEM, disse que “para chegarmos
até
aqui
foi
imprescindível
contarmos com o apoio da SPREV,
dos patrocinadores, palestrantes,
diretoria e conselhos da ABIPEM,
das associações estaduais, e
principalmente dos amigos ligados
aos RPPS, razão da nossa existência.
Com isso, a ABIPEM inicia seu
projeto ‘ABIPEM 40 anos’, celebrado
ano que vem. Comemoraremos
com muito trabalho. Bem-vindos a
2020!”.
A apresentação de abertura foi
de Narlon Gutierre Nogueira, que
abordou o tema “Os Principais
Impactos da Nova Previdência nos
RPPS”.
No segundo dia de atividade,
o subsecretário dos Regimes
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Próprios de Previdência Social, Allex
Albert Rodrigues, e o presidente
do TCM-PA palestraram sobre o
tema ‘Governança nos RPPS: Os
Requisitos para os Membros dos
Conselhos e a Responsabilização
Previdenciária e a Atuação dos
Tribunais de Contas’. Em seguida,
a mesa ‘Cuidados a Serem
Tomados pelos Conselheiros Consequências Civil e Criminal
das Ações e Omissões dos
Conselhos’ que foi protagonizada
pela advogada e consultora
jurídica da ABIPEM, Magadar
Briguet, e pelo Coordenador
Geral
de
Normatização
e
Acompanhamento
Legal
da
SPREV, Leonardo Motta.
A terceira palestra do dia
7 foi ‘Análise, Aprovação e
Acompanhamento da Política de
Investimentos’, que teve como
palestrantes Ronaldo de Oliveira,
consultor de Investimento LDB,

e Rodrigo Brandão, consultor de
Investimento UNILETRA.
A palestra “Os Conselheiros e o
Equilíbrio Financeiro e Atuarial do
Rpps: As Alterações nos Cargos
e Remuneração dos Servidores,
Atrasos e Ausência de Repasses,
a Elaboração do Estudo Atuarial
e o Plano de Custeio’, proferida
por José Wilson Neto, Atuária
Coordenação
Geral/SPrev,
encerrou a programação.
No terceiro e último dia
foram
realizadas
duas
palestras.
A
primeira
teve
como
tema
‘Ferramentas
de
Acompanhamento
e
Fiscalização da Gestão dos
RPPS pelos Conselheiros’, por
Hélio Fernandes, coordenador
geral
de
Conformidade
e
Gestão de Risco Subsecretaria
de Assuntos Corporativos SPREV, e a última tratou sobre

‘A Composição dos Conselhos:
Formação, Capacitação e suas
Competências’, coordenada por
Alexandre Wernersbach Neves,
Diretor Presidente da Fundação
de Previdência Complementar do
Espírito Santo.
A Secretaria de Previdência do
Ministério da Economia dispôs de
mais sete servidores destinados
a atender aos Regimes Próprios.
Foram prestados esclarecimentos
de dúvidas e apresentação dos
serviços dispostos pelo órgão
nas áreas de estruturação de
informações
previdenciárias,
investimentos,
contencioso,
normatização e acompanhamento
legal.
Durante o encerramento, João
Figueiredo informou que o 53º
Congresso Nacional da ABIPEM
será realizado em junho, na cidade
de Fortaleza.

» Cerimônia de abertura do 7º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, em Belém // Foto: Wandeilson Souza
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Esperamos encontrar todos os RPPS que atuam
na área de investimentos de Regimes Próprios
entre os dias 11 e 13 de março, em Florianópolis,
durante o 2º Congresso de Investimentos do RPPS e o
9º Congresso Estadual da ASSIMPASC.

Venha se qualificar com os melhores!
Inscrições abertas no site da ABIPEM
abipem.org.br
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APREMAT e TCE-MT
realizam o 7º Encontro
de Gestores de RPPS,
em Mato Grosso

E

ntre os dias 29 a 31 de
outubro de 2019, aconteceu
o 7º Encontro de Gestores
de RSPS, no Centro de Eventos
do Hotel Fazenda Mato Grosso.
O evento teve como tema central
“A reforma da previdência e
a sustentabilidade dos RPPS”
e contou com mais de 650
participantes, que representaram
cerca de 85 municípios do Estado
de Mato Grosso.
A ABIPEM tem contribuído com as
edições do Encontro, pois acredita
ser um momento ímpar na
disseminação de conhecimento
na região mato-grossense, que
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possui mais de 100 RPPS, além
da autarquia do Governo de Mato
Grosso. O evento também contou
com o apoio da Secretaria de
RPPS, vinculada ao Ministério da
Economia, além da Comissão de
Valores Mobiliários, Subsecretaria
de Regime de Previdência
Complementar e ANEPREM.
Luana
Piovesan,
presidente
da APREMAT e vice-presidente
Região Centro-Oeste da ABIPEM,
destacou a importância da
parceria estabelecida entre a
entidade que representa os
órgãos previdenciários no MT e o
órgão de controle e fiscalização,

notadamente na orientação e
capacitação em um momento
tão delicado de reforma da
previdência.
Logo na abertura oficial do evento,
o Conselheiro Substituto Ronaldo
de Oliveira deu posse à primeira
1ª Diretoria eleita da APREMAT,
que tem como presidente Luana
Piovesan, gestora do RPPS de
Cáceres; Vice-Presidente: Ronas
Ataíde Passos (Primavera do
Leste); Tesoureiro: Gustavo André
Rocha (Comodoro); Secretário:
Antonio Otalívio de Moura (Nova
Mutum); Conselho Deliberativo:
Valmir Guedes Pereira (Alta

Floresta); Wilson Leal Miranda
(Campo Novo dos Parecis);
Nadir da Silva (Nobres); Roberto
Carlos Carvalho (Rondonópolis);
Laura Pereira (Tangará da Serra);
Conselho Fiscal: Cássia Aparecida
Ribeiro Omizzolo (Sinop); Agnaldo
Francisco da Luz (Poxoréu); Adélio
Dalmolin (Sorriso).
A partir da solenidade de posse,
a consultora jurídica da ABIPEM
Magadar
Briguet
iniciou
a
programação de debates com o
tema “Impactos da Reforma da
Previdência na Gestão Pública”.
Em seguida, o Conselheiro
Substituto Ronaldo de Oliveira,
coordenador do evento pelo TCEMT, enalteceu a participação de
gestores de RPPS, membros de
Conselhos Curadores e Comitês
de Investimentos.
Na oportunidade, o Conselheiro
Substituto mediou o painel
de
“Controle
e
estruturas
de governança dos Regimes
Próprios de Previdência”. Em sua
apresentação, discorreu sobre
o contexto geral do país quanto
à previdência e a relação com a
despesa com pessoal, as finanças
públicas e economia nacional.
A programação proporcionou
a imersão dos participantes na

matéria previdenciária nos três
dias de evento, com discussões
relevantes e pontuais, inclusive
quanto ao cenário do mercado
financeiro frente às alterações
previdenciárias.
Durante a realização do evento, o
Secretário de Previdência do TCEMT, Eduardo Benjoino, lançou o
sistema “Radar Previdenciário”,
o qual oportuniza a sociedade
conhecer o RPPS de seu
município e/ou Estado, quanto
às
características
atuariais,
financeiras, assim como outros
critérios, como acúmulo ilegal de
cargo público.
A equipe da Secretaria de
Previdência
do
TCE-MT
comemorou
o
lançamento
de mais uma ferramenta que
auxiliará os gestores de RPPS, e
de igual maneira, os membros
de conselhos curadores a
acompanhar
o
desempenho
de seus planos previdenciários,
sem
qualquer
custo
aos
jurisdicionados.
Ainda,
houve
aconteceu
a
premiação dos ganhadores do
Programa
Previdência
Ativa,
idealizado pelo auditor Eduardo
Benjoino e sua equipe, que
buscou reconhecer e certificar

gestores, servidores, contadores,
advogados,
controladores
internos, membros de conselhos
e comitês dos RPPS e do Estado de
Mato Grosso, bem como os demais
agentes políticos que participam
direta ou indiretamente da gestão
dos RPPS, que desenvolveram
boas práticas nos RPPS dos
Municípios ou no Estado.
A comissão organizadora, formada
por
Benjoino,
conselheiro
substituto Ronaldo de Oliveira
e presidente da APREMAT,
Luana Piovesan, premiaram os
ganhadores que representaram
os RPPS de Sinop e Nova Mutum
(1º. Lugar); Conselho de Gestão
do RPPS de Barra do Garças (2º.
Lugar); RPPS de Lucas do Rio
Verde (3º. Lugar).
O evento se encerrou no dia
31 de outubro, com a presença
maciça dos participantes até o
final da programação, ocasião
em que houve a premiação dos
patrocinadores da APREMAT:
Caixa Econômica Federal, Banco
do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi,
Uniletra e Grid Investimentos,
instituições
financeiras
que
contribuíram, sobremaneira, para
o sucesso do evento.

» Evento no Centro-Oeste reuniu 85 municípios do estado do Mato Grosso
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Associações Estaduais de
Institutos de Previdência

N

esta edição, iremos apresentar as associações estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro: APEPREM Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios de São Paulo e AEPREMERJ
- Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, ambas filiadas
ao CONAPREV - Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social.

APEPREM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO
E DOS MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO
SITE: apeprem.com.br
ANO DE FUNDAÇÃO: 1996

12 |

PRINCIPAIS ATIVIDADES:

QUANTOS ASSOCIADOS:
140 dos 220 de São Paulo;
da

Constituem
objetivos
APEPREM: ampliar, promover a
interação, fortalecer e desenvolver
a
capacidade
administrativa,
técnica e financeira das entidades
associadas,
incentivando
momentos de aprendizado e
reflexão para a normatização e
práticas previdenciárias, com o
intuito de melhorar e aprimorar a
capacidade técnica dos servidores
e gestores dos regimes próprios.
Esta gestão está fazendo diversos
treinamentos
gratuitos
aos
associados, como certificações
profissionais, eventos sobre a
reforma nas diversas regiões
do Estado de São Paulo, além
dos eventos grandes (congresso
e encontro jurídico). No ano
de 2019, foram realizados 20
treinamentos em cidades de São
Paulo, qualificando quase 120
RPPS e 1.200 servidores públicos.

EVENTOS: Tradicionalmente, a
APEPREM realizada dois grandes
eventos durante o ano, um
congresso estadual e um encontro
jurídico e financeiro. No ano de
2020, o 16º encontro estadual
será realizado nos dias 14 a 16 de
abril, na cidade de São José do Rio
Preto, e o 14º encontro jurídico e
financeiro, na cidade de São Paulo
DIRETORIA:
» Daniel Leandro Boccardo
– PRESIDENTE/BIRIGUI
» Marcos Rogério Fregate
Baraldi – VICE-PRESIDENTE/
TABOÃO DA SERRA
» Eduardo Augusto Reichert –1º
SECRETÁRIO/GUARULHOS
» João Carlos Figueiredo –2º
SECRETÁRIO/JUNDIAÍ
» Antonio Sérgio Toniello
–1º DIRETOR FINANCEIRO/
PITANGUEIRAS
» Regina Mainente – 2ª
DIRETORA FINANCEIRA/
PRAIA GRANDE
» Adauto Cervantes Mariola
– REGIONAL NORTE/
VOTUPORANGA
» Rui Sergio Gomes de
Rosis Junior – REGIONAL
SUL/SANTOS
» Sebastião Benedito Gonçalves
– REGIONAL OESTE/ILHA
SOLTEIRA (falecido em

» 2019) substituto atual – João
Donizete Veloso dos Santos
– PRESIDENTE PRUDENTE
» Maria Regina Ricardo
– REGIONAL LESTE/
RIBEIRÃO PRETO
» Markus Henrique Tavares
Gonçalves Silva – REGIONAL
CENTRAL/TATUI
» Marcos Galantes Vial –
REGIONAL METROPOLITANA/
SÃO BERNARDO DO CAMPO
» PARCERIA COM A ABIPEM
– ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE INSTITUIÇÕES DE
PREVICÊNCIA - A APEPREM
sente-se honrada de ser
parceira desta grande
entidade que, neste ano,
completa 40 anos de
existência. No mundo que
vivemos, sozinho não se
conquista nada, e aí vem
a importância de fazer
parcerias com entidades
que têm o mesmo propósito
e objetivo: a disseminação
da cultura previdenciária
junto aos RPPS. Parceria
esta que vem de longa
data, a qual realiza projetos
em conjunto como o livro
“Aspectos Relevantes”, esta
revista Previdência Nacional.
É filiada ao CONAPREV? Sim.
Ano passado participamos do
CONAPREV como representante
de associações, contudo a cada
ano há um rodízio entre elas.
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A ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES
DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICÍPIOS
E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
identificada pela sigla AEPREMERJ,
foi fundada em 12 de julho de
2012, na cidade de Maricá - RJ.
A AEPREMERJ tem por objetivos:
ampliar, promover a interação,
fortalecer e desenvolver a
capacidade administrativa, técnica
e financeira dos entes e órgãos de
previdência, bem como, quando
expressamente
autorizada,
representar seus filiados judicial
ou extrajudicialmente.
Dentre as principais atividades
desenvolvidas pela Associação,
temos:
» Promover a defesa
dos interesses de seus
membros associados;
» Contribuir para o
aprimoramento da política
de previdência e assistência
aos servidores públicos,
desenvolvida pelos órgãos
ou entidades filiadas;
» Concorrer para a expansão
da previdência e assistência
aos servidores públicos
no âmbito do Estado e
Municípios Fluminenses;
» Colaborar para o
fortalecimento e o
aperfeiçoamento da
previdência e assistência
aos servidores públicos
proporcionadas pelos órgãos
ou entidades associadas;
» Promover a defesa dos
interesses dos órgãos ou
entidades filiadas perante os
Poderes Públicos, entidades
de classe, prestadores de
serviços e o público em
geral, atuando, quando
necessário, juntamente com
as demais associações;
» Colaborar com o Poder
Público no sentido de
prestar informações
e esclarecimentos

inerentes às atividades
desenvolvidas pelos órgãos
ou entidades associadas;
» Propiciar direta ou
indiretamente o intercâmbio
de experiências e o
desenvolvimento na área
de recursos humanos dos
órgãos ou entidades filiadas;
» Promover o desenvolvimento
institucional aos seus
associados, prestando
orientação e serviços
técnico-administrativos,
financeiro e jurídico;
» Organizar, promover e
realizar estudos, análises,
pesquisas, cursos, congressos,
seminários, simpósios ou
outros tipos de eventos
sobre temas, questões
ou assuntos relacionados
com os seus objetivos e os
das entidades filiadas;
» Celebrar parcerias, convênios,
contratos de prestação
de serviços com outras
instituições, empresas e
órgãos públicos e privados,
com ou sem remuneração,
objetivando a prestação de
assistência e assessoramento
técnico e jurídico qualificado
que atendam aos interesses
e necessidades de seus
associados no segmento
de previdência social.
A AEPREMERJ possui atualmente
60
municípios
associados.
Importante destacar que o
Estado do Rio de Janeiro, possui
92 municípios, sendo que 79
possuem RPPS, ou seja, quase
86% dos municípios fluminenses
possuem Regime Próprio, o
que representa o maior índice
proporcional do país. Assim, a
AEPREMERJ possui em seu quadro
associativo 56% dos municípios
com RPPS no Estado.

Previdenciária,
encontros
temáticos, sendo que o nosso
Congresso Previdenciário, a ser
realizado em julho, se destaca
como o principal evento.
A nossa diretoria é composta por
6 (seis) diretores:
» Luciane Rabha - Presidente Município de Angra dos Reis
» Alessandra Marques
- Vice-Presidente Município de Itatiaia
» Denner Pereira - Secretário
Geral - Município de Itaperuna
» Janete Valadão Diretora Financeira Município de Maricá
» Rosilane Brum - Diretora
Administrativa - Município
de Silva Jardim
» Daniele Agero - Diretora
de Capacitação e
Formação Continuada Município de Nilópolis
A parceria com a ABIPEM revelase estratégica e fundamental para
os planos da AEPREMERJ, em
razão da sua dimensão nacional,
da qualidade e da excelência
dos eventos e serviços prestados
pela ABIPEM, cuja direção tem
nos apoiado incondicionalmente.
Entendemos, também, que a
ABIPEM tem se destacado no
debate nacional, acerca dos rumos
da previdência do servidor público,
defendendo integralmente os
reais e verdadeiros interesses dos
RPPS.
PARCERIA COM A ABIPEM: sim
PARCERIA COM A CONAPREV: Não

Para o ano de 2020, temos uma
extensa grade de eventos, que
incluem
seminários,
Jornada
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