
De olho nos desafios de 2021, eventos da ABIPEM em Fortaleza
qualificaram gestores para realizar reformas previdenciárias

em estados e municípios 

Com a eleição de novos prefeitos e vereadores e pandemia, gestores têm duplo desafio: manter a qualificação e modernização
em dia e realizar reformas para  implementar alterações da EC nº 103

Para a Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM, 
a realização do 53º Congresso Nacional da ABIPEM e do 8º Congresso Brasileiro de 
Conselheiros de RPPS tem a marca da superação. Em um ano pandêmico, a realização dos 
tradicionais encontros de formação ficaram sob risco, tendo em vista o aparecimento do 
novo Coronavírus na vida de todo o mundo. 

Portanto, mobilizar cerca de 400 inscritos para estar em Fortaleza, entre os dias 02 e 04 de 
dezembro, no Centro de Eventos do Ceará, pode ser encarado como um presente em alusão 
aos 40 anos da Associação, celebrados em 23 de outubro de 2020. 

Com o oferecimento de 26 palestras direcionadas para a formação de gestores e presidentes 
de institutos municipais e estaduais, e do curso prático ‘O Novo COMPREV’, realizado no 
Hotel Holiday Inn, tanto o 53º Congresso Nacional da ABIPEM e 8º Congresso Brasileiro  
consolidaram o caráter da  ABIPEM como instituição de formação e qualificação para o 
segmento dos Regimes Próprios brasileiros.
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Palestra de Abertura:
Os desafios dos RPPS para 2021
O secretário de Previdência do Ministério 
da Economia, Narlon Gutierre, fez a 
palestra inaugural “Previdência Social: 
Perspectivas para 2021”. Na exposição, 
Gutierre apresentou os principais 
desafios que serão enfrentados pelos 
RPPS no próximo ano:  implementar as 
alterações da Emenda Constitucional nº 
103, realizar as reformas previdenciárias 
de estados e municípios, fundamentais 
para garantir a sustentabilidade desse 
sistema, e assegurar os direitos dos 
servidores no futuro. “Temos grandes 
desafios a serem abordados em relação à 
previdência social e à previdência dos 
servidores públicos. Mas, estamos 
imbuídos desse propósito de 
construirmos um sistema que seja 
sustentável e equilibrado, para que 
possamos estar nessa caminhada”, 
afirmou. 

O secretário apresentou o histórico de 
decisões relacionadas à previdência 
brasileira, como a aprovação da Emenda 
Constitucional nº 103, aprovada em 
novembro de 2019, e de que forma, desde 
que a pandemia chegou ao Brasil, em 
março de 2020, a previdência social e 
outros mecanismos de proteção social 
foram utilizados para amenizar as 
dificuldades que a população enfrentou 
neste período, como a criação do Auxílio 
Emergencial e do Benefício Emergencial 
de Manutenção do Emprego e da Renda.

Para quem desejar ver a íntegra da 
apresentação, basta acessar o site da TV 
ABIPEM (tvabipem.com.br).

Certamente 2021 será um ano diferente, 
onde a criatividade terá de ser parceira no 
dia a dia de gestores e presidentes de 
institutos na tomada das melhores 
decisões a fim de garantir a 
sustentabilidade de cada regime.  

Com a eleição de prefeitos e vereadores, 
as dificuldades que os(as) gestores(as) dos 
RPPS terão de enfrentar no próximo serão 
redobradas, já que o tema previdenciário 
dificilmente  é tratado nas campanhas 
políticas. 

Por esta razão será fundamental 
necessário que os institutos procurem 
implementar políticas previdenciárias 
com menor dispêndio de recursos, como 
forma de reinventar a forma de gestão.

A seguir, alguns dos desafios 
apresentados pelo secretário que os 
gestores terão de lidar em  2021, com 
vistas à aprovação das reformas da 
previdência nos estados e municípios:

Olhar Criativo
para a Previdência Social:

Desafios para o setor Público



2021: RPPS - REFORMA, O GRANDE DESAFIO!

Não fazer a reforma em Estados, DF e Municípios é uma alternativa?

Dirigentes do RPPS estão convencidos da necessidade da reforma e
comprometidos com o projeto?

Conselhos representativos no RPPS estão convencidos da necessidade
e apoiam a reforma?

Poder Executivo (Prefeito, Secretários) estão convencidos e comprometidos
com aprovação?

Prefeitos eleitos e suas equipes de transição foram procurados e pautados
em relação a esse tema?

Vereadores eleitos conhecem o tema?

Foram realizados debates para conscientização dos servidores
(sindicatos, associações)?

2021: RPPS - REFORMA, O GRANDE DESAFIO!

Lei de Responsabilidade Previdenciária

Certificado de Regularidade Previdenciária

Pró-Gestão RPPS (Portaria SPREV nº 20.532, de 08/09/2020
- versão 3.1 do Manual; incentivos à adesão e certificação)

ISP-RPPS (Portaria SPREV nº 14.762, de 19/06/2020)

Certificação profissional dos dirigentes de RPPS
(Portaria SEPRT nº 9.907, de 14/04/2020)

Aprovação das leis de revisão da taxa de administração,
conforme novos critérios (Portaria SEPRT nº 19.451, de 18/08/2020)

COMPREV: implantação do novo COMPREV (transição - Portaria SEPRT
nº 15.829, de 02/07/2020); compensação entre os RPPS.



Logo depois, Figueiredo fez breve 
saudação afirmando que “o gestor 
previdenciário, antes de mais nada, é um 
teimoso que continua teimando em fazer 
o melhor. Eu acho que estar aqui, na 
verdade, significa uma virada nesse ano 
muito difícil que todos nós passamos: 
perdemos amigos, nos afastamos de 
pessoas queridas, mas as nossas 
obrigações não foram embora, elas 
continuaram em nosso dia a dia. Então, 
mais do que um evento de aprendizado, 
talvez possamos dizer que é um evento 
de celebração, já que podemos estar 
juntos e poder revê-los é um prazer.  Eu 
tenho certeza que a recíproca é 
verdadeira”, finalizou.

Abertura Oficial

Em formato reduzido, a fim de cumprir as 
exigências sanitárias sinalizadas pelo 
Governo do Estado do Ceará, a cerimônia 
de abertura dos eventos contou a 
participação de João Carlos Figueiredo, 
presidente da ABIPEM; André Goulart, 
vice-presidente da ABIPEM  e 
cerimonialista; Von Brawn Ceris e Santos, 
presidente da ACEPREM e representante 
das associações estaduais; e Narlon 
Gutierre, secretário de Previdência do 
Ministério da Economia e palestrante da 
noite.

Goulart fez especial destaque ao papel 
desempenhado pela TV ABIPEM neste 
ano de 2020,  que levou à casa e ao 
trabalho de milhares de pessoas do 
segmento do RRPS informações e 
conhecimento a todos os regimes 
próprios.  

Em seguida, Von Brawn saudou os 
presentes. “É uma felicidade tê-los 
conosco. A companhia de vários gestores 
de RPPS e apaixonados que buscam 
cuidar e garantir o futuro das pessoas, 
que estão aqui neste momento difícil para 
buscar entender as regulamentações”, 
afirmou. 



DEPOIMENTOS DO PÚBLICO 

“Como se trata de um congresso de institutos que abrange 
todos os órgãos, estamos sete pessoas aqui para aprender 
um pouco mais dentro da previdência dos RPPS.  
A palestra que tenho interesse é a que trata sobre a 
Emenda Constitucional 103, pois vamos aprender de 
forma mais profunda as regras novas que tem na nova 
previdência e com certeza experiências novas de outros 
municípios e estados vamos levar para o Maranhão”.

Naldo Santana da Silva, presidente do Instituto de Previdên-
cia dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV-MA)

“Vim ao evento na busca por agregar mais conhecimento, 
já que vem de município pequeno e isso fomenta para a 
gente desenvolver atividades para melhorar o 
desempenho do instituto. Também estou interessado em 
aprender mais sobre a EC 103 e investimentos já que 
estamos em um ano muito instável e preocupante”.

Onofre de Medeiros, gestor do Instituto de Previdência de Poço 
de José de Moura (PB)

“Este evento visa, pelo menos no meu caso, agregar valor 
não só para os institutos, mas trazer mais conhecimento 
sobre a área previdenciária para que possamos aprimorar 
e contribuir para formação dos servidores do município. 
Nós temos várias atividades em nosso instituto e uma 
delas é justamente essa de um colaborador participar de 
treinamentos e depois multiplicar internamente o que 
aprendeu”.

Miguel  Ângelo dos Santos,  representante do PREVIJUNO do 
Juazeiro do Norte-CE

"Estou muito interessada em aprender mais sobre a EC 
103 porque temos muitas dúvidas ainda sobre a nova 
Reforma da Previdência. Uma coisa que me deixou triste é 
que aconteceram muitas palestras boas ao mesmo tempo. 
Então trouxe uma colega que vai dividir comigo para 
tentarmos aprender o máximo possível de conteúdo e 
informações a fim de repassá-las aos nossos colegas de 
instituto”.

Mônica Costa Vanceslau,  presidente do Instituto do municí-
pio de Aperibé (RJ)



João Figueiredo, presidente da ABIPEM, na cerimônia de abertura do 53º Congresso Nacional da 
ABIPEM e do 8º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS fez  agradecimento público ao 
secretário de Previdência, Narlon Gutierre, não só pela presença em Fortaleza, mas “também 
pelo ano de muita aproximação com os Regimes Próprios, tanto no dia a dia de quem está fazen-
do a gestão, como na instalação do Conselho Nacional de Regimes Próprios, que veio para 
mudar a forma de fazer gestão. Mas isso só acontece com quem compartilha  os saberes. Sabe-
mos que o Narlon faz isso e nós, da ABIPEM, estamos participando da discussão, das reuniões 
do CONAPREV. Somos um país de dimensões continentais, teremos diferenças eternas, dos 
maiores aos menores Regimes Próprios e temos que tentar encontrar onde está o equilíbrio. A 
equipe da Secretaria de Previdência tem trabalhado para que tenhamos regimes próprios mais 
fortalecidos”, disse Figueiredo.

“Mais uma vez um agradecimento à ABIPEM por nos opor-
tunizar a participação da Secretaria de Previdência. Esta-
mos mais uma vez com vários técnicos no Congresso e 
quero reconhecer a importância que a Associação Nacional 
tem neste trabalho de fortalecimento dos Regimes Pró-
prios, na promoção desses eventos de capacitação e de 
educação previdenciária. Neste ano atípico, tanto a Secre-
taria de Previdência, quanto a própria Associação, continu-
aram a desenvolver o trabalho dessa parceria. Fizemos 
vários eventos juntos e workshops transmitidos pela TV 
ABIPEM. Vou destacar, por exemplo, o da Compensação 
Previdenciária, o do e.Social, e o do novo DAIR que são os 
mais recentes. Mas participamos, também, de diversas 
lives que foram assistidas por vários e vários gestores, con-
selheiros e agentes que trabalham com previdência públi-
ca. Ano que vem promete: temos várias pautas prioritárias 
e precisamos contar com a ABIPEM. E a ABIPEM não é só 
uma associação, ela representa os dirigentes de regimes 
próprios, ela é formada por vocês, dirigentes de regimes 
próprios que são associados. Então, nós precisamos contar 
com vocês para o ano de 2021 em várias ações para a 
gente fortalecer ainda mais os regimes próprios”.

SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PARCERIA ENTRE SPREV E ABIPEM

PARCERIA COM A SPREV

Allex Albert Rodrigues, Subsecretário dos Regimes Próprios 
de Previdência Social do Ministério da Economia



Vencedores dos três
concursos promovidos
pela ABIPEM recebem
prêmios 
Na noite do segundo dia de atividades, foi 
realizado o jantar de celebração dos 
vencedores dos  Prêmios Destaque Brasil 
de Responsabilidade Previdenciária [2ª 
edição], Destaque Brasil de  
Investimentos [1ª edição] e VII Congresso 
Nacional de Pesquisa Previdenciária – 
CNPP, no Centro de Eventos do Ceará. 
Apesar de reduzida e bastante objetiva - 
devido ao protocolo de segurança do 
local -, a cerimônia foi alegre e celebrada 
pelos participantes. Afinal, ter sua 
monografia ou gestão reconhecidas 
como as melhores do Brasil no segmento 
previdenciário é motivo de satisfação e 
orgulho. 

Na ocasião, o governador do estado do 
Amazonas, Wilson Lima [PSC], esteve 
presente para receber a premiação de 1º 
Lugar do Destaque Brasil de 
Responsabilidade Previdenciária, na 
Categoria 1 - acima de 30.001, 
representando o instituto 
AMAZONPREV/AM.

Para conferir os depoimentos dos 
vencedores e rever a cerimônia de 
entrega dos prêmios, acesse a TV ABIPEM 
www.tvabipem.com.br
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NOVA DIRETORIA DA ABIPEM
Biênio 2020 - 2022

Diretoria Executiva:
Presidente: João Carlos Figueiredo – Jundiaí/SP

Vice-Presidente: André Luiz Goulart – Uberlândia/MG

1º Tesoureiro: Daniel Leandro Boccardo – Birigui/SP
2º Tesoureiro: José Itamar de Oliveira – Milagres/CE

1º Secretário: Majoly Aline dos Anjos Hardy – Curitiba/PR
2º Secretário: Adilson Carlos Pereira – Vicência/PE

Conselho Deliberativo:
Vice-Presidente Região SUL: Alderi Zanatta – Parobé/RS

Suplente Vice-Presidente Região SUL: Marcio Oliveira Apolinário – Jussara/PR

Vice-Presidente Região SUDESTE: Wilson Marques Paz – Itapemirim/ES
Suplente do Vice-Presidente Região SUDESTE: Luciane Pereira Rabha – Angra dos Reis/RJ

Vice-Presidente Região CENTRO OESTE: Luana Aparecida Ortega Piovesan – Cáceres/MT
Suplente Vice-Presidente Região CENTRO OESTE: Djovini Di Oliveira – Inhumas/GO

Vice-Presidente Região NORDESTE: Léa Santana Praxedes – Cabedelo/PB
Suplente Vice-Presidente Região NORDESTE: João Gomes do Rêgo – Maragogi/AL

Vice-Presidente Região NORTE: Luiz Guilherme Machado de Carvalho – Belém/PA
Suplente Vice-Presidente Região NORTE: Daniela Cristina da Eira Corrêa Benayon – Manaus/AM

Conselho Fiscal: 
Conselheiro Fiscal: Carlos Xavier Schramm – Blumenau/SC

Conselheiro Fiscal: José Marly dos Santos Brando – Caxias do Sul/RS
Conselheiro Fiscal: Raulison Dias Pereira – Paragominas/PA

Suplente Conselho Fiscal: Eduardo Augusto Reichert – Guarulhos/SP
Suplente Conselho Fiscal: Lazaro Martins Araújo – Timon/MA

Assessores da Presidência Gestão 2020/2022:
Lucia Helena Vieira – SP

José Augusto Ferreira de Carvalho – ES
Luis Carlos Kahtalian Brenha de Camargo – SP

Claudia Fernanda Iten – SC
Alexandre Macedo – GO

Deoclécio Paes da Silva – MS
Luis Antonio de Lima Ferreira – RN

Alessandra Arantes Marques Coelho – RJ



Tanto o 53º Congresso Nacional da ABIPEM e quanto o 8º Congresso Brasileiro de 
Conselheiros de RPPS foram dedicados à memória de José Itamar, que participou 
ativamente dos preparativos para a realização dos eventos de Fortaleza. O até 
então presidente da ACEPREM e segundo tesoureiro da ABIPEM, infelizmente fale-
ceu em 25 de outubro deste ano em decorrência de complicações da COVID-19. 

Von Brawn afirmou que “Itamar nos deixou órfãos. Ele trabalhou muito para que 
estes congressos acontecessem. Onde quer que o Itamar esteja, ele está muito feliz 
por vocês estarem aqui conosco. Ele fez com que tivéssemos uma simbiose enorme 
de conhecimento, foi um grande idealizador para os RPPS do Ceará”.

HOMENAGEM AO SAUDOSO E QUERIDO ITAMAR
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