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54ª Congresso Nacional da ABIPEM

Cerimônia de Abertura

Com a realização do 54º Congresso
Nacional, a ABIPEM mantém a tradição
de estimular a formação de
profissionais que atuam no segmento
dos Regimes Próprios de Previdência
Social - RPPS. Com a retomada das
atividades presenciais, o segundo
evento do ano da Associação, realizado
em parceria ao 1º Congresso de
Previdência da Agoprev, reuniu,no
Centro de Convenções Goiânia, entre os
dias 10 e 12 de novembro, cerca de mil
participantes. Entre o público composto por gestores, técnicos, conselheiros e presidentes de Institutos,
além de palestrantes e patrocinadores,
um sentimento foi quase unanimidade:
a satisfação em poder retornar aos
eventos presenciais. Além disso, o 54º
Congresso Nacional da ABIPEM
ofereceu ao público 20 palestras que
abordaram assuntos relacionados a
Política de Inves- timentos, Renda Fixa,
Aumento da Taxa de Juros X Inflação.
apenas para citar alguns, e serviu
também de opor- tunidade para
multiplicar conhecimen- to sobre as
atualizações relacionadas ao setor de
investimento e fortalecer a cultura da
boa governança.

Leonardo Rolim, recém-empossado
Secretário de Previdência do Ministério
do Trabalho e da Economia, palestrou
sobre o tema “SPREV e os RPPS:
Atualidades e Perspectivas”. Na explanação, Rolim destacou pontos importantes para o desenvolvimento sustentável da gestão previdenciária entre os
RPPS Com a aproximação do prazo
limite (13/11/21) para estados e
municípios implementarem o Regime
de Previdência Complementar, e diante
da baixa adesão à mudança, Rolim
informou que, durante reunião do
CNRPPS, foi decidido que novo prazo
final para que estados e municípios se
adequem às novas regras da EC 103 foi
decidido: até 31/03/22 para que
aprovem a lei e até 30/06/22 para a
contratação da entidade.

“A partir de 13/11 quem não
tiver criado a previdência
complementar estará irregular. O prazo é curto e apenas
330 RPPS aprovaram a lei e 31
implantaram, de fato, a previdência complementar”.

João Figueiredo, presidente da ABIPEM,
destacou em sua fala que com as crises
surgidas nos últimos anos, a importância da previdência foi evidenciada:
“Os regimes próprios de previdência do
Brasil, em mais de dois mil e cem entes,
estão se preparando há muito tempo
para poder gerir o maior patrimônio que
um ente pode ter que é a capacidade de
trabalho do seu servidor e a economia
de recursos futuros que isso pode
trazer. Regime próprio mal gerido é
despesa pública, é efetivada sem
nenhuma necessidade. E é pra isso que
nós nos reunimos aqui. Então nós
temos que estar preparados para esse
desafio”, disse. Alexandre Macedo,
presidente da Agoprev, agradeceu a
oportunidade de realizar o 1º congresso
estadual da AgroPrev: “A ABIPEM nos
prestigiou, organizando este evento na
cidade de Goiânia. É fundamental que
uma instituição forte e organizada
como Abipem dê apoio às associações
estaduais e regionais. O trabalho que
nós estamos fazendo e que vai refletir
daqui a vinte, trinta, quarenta anos. A
responsabilidade de gestão só é
alcançada quando existe qualificação.”
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Povo Fala
Julimaria dos Santos
Servidora Pública de Goiânia

Estou fazendo parte do
Congresso com o pessoal que
veio do GOIANIAPREV e
muito interessada sobre as
palestras relacionadas aos
investimentos em Regime
Próprio de Previdência e
sobre a implementação do regime de
previdência complementar. A expectativa é de sair com as melhores práticas e
experiências das pessoas que estão aí,
nos institutos que são maiores. A ideia é
poder compartilhar com os colegas que
trabalham com a gente tanto no instituto mas no município de maneira geral.
Agradeço a ABIPEM e a todas as pessoas
envolvidas na organização desse Congresso, porque essa é a oportunidade
que temos para poder compartilhar
experiências e aprender.

Márcia Guerra
Diretora Executiva do BARRAPREV

Quero me aprofundar mais
nas questões dos investimentos. Porque dentro da
minha área de trabalho eu
preciso ter um conhecimento
amplo a respeito disso para
poder investir bem e para
poder fazer um bom uso da verba, dos
recursos. O nosso instituto é formado
pelos conselhos, então, recebendo aqui
toda essa carga de conhecimento, a
nossa intenção é chegar e dividir com os
demais conselheiros que fazem parte da
estrutura organizacional do BARRAPREV.
É ótima essa iniciativa que vem contribuir muito para o desenvolvimento
dos fundos, principalmente os municipais. Nós somos de um município
pequeno então vai contribuir muito
mesmo no crescimento e desenvolvimento do nosso setor.

Sutelino Coimbra Neto
Representante do IPSJR

Viemos em busca dessa
reunião de conhecimentos
que a ABIPEM está promovendo e que é de suma
importância para que possamos nos alinhar, porque são
conhecimentos bastante específicos e primordiais para o desenvolvimento do nosso instituto e para
fazer com que a gente gere uma melhor
excelência nos procedimentos de trabalho e com isso, possamos levar para o
nosso município e para dentro do nosso
Estado, o que de melhor acontece no
Brasil. Eu acho fantástico que diante de
um Congresso desse a gente possa realmente alinhar essas informações de
grande importância, e nesse momento
de instabilidade que muitos estão
preocupados com a questão do financeiro, dos investimentos.

Ernely Fragoso
Representante do IPU e PMU

Pertenço ao Instituto de
Previdência de Ubatuba e
PMU e todo e qualquer
evento sobre previdência é
gratificante e nós de Ubatuba, procuramos sempre
participar, porque aqui nós
aprendemos muito e esclarecemos as
nossas dúvidas. Embora os institutos de
previdência municipais sejam relativamente novos, nós aprendemos todos
os dias, porque previdência é algo importantíssimo, porém complexo. E a
mensagem que eu tenho a deixar dentro
deste Congresso é que saíamos daqui
com expectativas alvissareiras para que
voltemos aos nossos municípios e aos
nossos institutos e possamos enfrentar
este grande desafio que nós, da família
previdenciária, temos.
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A chamada de produção científica do Congresso Nacional de Pesquisa Previdenciária nasceu com o objetivo de
fomentar, identificar, reconhecer e divulgar estudos e propostas que sirvam de referência para o aperfeiçoamento
dos mecanismos que possibilitem a transparência e a melhoria na qualidade da gestão dos Regimes Próprios de
Previdência Social – RPPS. Este ano, alcançando sua 8ª edição, o CNPP trouxe para os participantes na modalidade
Monografia, o tema “Federalismo Previdenciário”. Conheça abaixo os vencedores de 2021.
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Luiz Alexandre de Oliveira
e Sirleide da Silva

Eduardo Ferreira
e Sara Maria Rufino

Andrei Quaggio
dos Santos

Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba - SP

Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba

Município de Bauru - SP

Esse é o segundo ano que o
Instituto de Ubatuba participa.
No ano passado ficamos em
segundo lugar. Esse ano, eu e o
Luiz Alexandre ficamos em
primeiro e aqui eu venho
demonstrar como é possível a
gente estar difundindo essa
cultura previdenciária. Estamos
no VIII Congresso do CNPP e nós
conseguimos participar, verificar
e colocar toda a importância que
é a busca dessa cultura previdenciária e esse ano com um
tema tão significativo: o
federalismo. Então, aqui fica o
convite e a inspiração para todos
participarem, porque sim, é
possível.
Sirleide da Silva

Participamos do CNPP deste ano
e ficamos classificados em segundo lugar no prêmio e nosso
trabalho falou sobre federalismo
previdenciário. A importância do
evento do CNPP para o mundo
acadêmico e para a previdência
pública está relacionada à
importância da Previdência, pois
sabemos das reformas que passa
a cada ano e por ser também um
tema pouco pesquisado. Deixo
aqui meu incentivo para que as
pessoas participem desse Congresso, porque é possível participar e escrever uma monografia relacionada com o tema
da previdência dos servidores
públicos.
Sara Maria Rufino

Presidente do Instituto de Ubatuba - SP

Auditora de Contas Públicas da Paraíba

Foi uma alegria participar do
CNPP. É importante dizer que fiz
o meu estudo durante a pandemia para mostrar aos gestores o quanto é bom estudar. O
gestor tem que ser coletivo e não
individualista. E eu deixo para as
próximas gerações do que participarão das próximas edições
do CNPP a importância que cada
um tem porque o estudo é a
esperança do sucesso. Sem
estudo não dá para chegar a
lugar nenhum. É importante
mostrar para a população que é
dá chegar mais alto. Só que
depende do estudo do gestor do
bem qualificado. Quero agradecer a todos.
Andrey Santos
Contador da FUNPREV - Bauru
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ACESSE AQUI
O LIVRO!

O Congresso Nacional de Pesquisa Previdenciária - CNPP é uma
iniciativa que busca fomentar entre aqueles que atuam no segmento
dos Regimes Próprios produções acadêmicas que colaborem na
construção intelectual sobre assuntos relacionados à cultura
previdenciária. Durante a cerimônia de premiação do VIII CNPP e dos
prêmios Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária e de
Investimento, realizada na noite de 11/11, Fernando Calazans,
integrante da Comissão Organizadora do concurso, informou que na
próxima edição aqueles que quiserem participar em 2022 terão
acesso à indicações de referencial teórico com bibliografias indicadas
pela própria Comissão Organizadora a fim de facilitar as produções
das monografias.

IX CONGRESSO NACIONAL DE
PESQUISA PREVIDENCIÁRIA
EDIÇÃO 2022

O tema do IX CNPP será “Os Desafios na Definição do Plano de
Benefícios”. Portanto. Lembramos que o concurso oferece premiações
em dinheiro, sendo: 1º Lugar: R$ 3.000,00; 2º Lugar: R$ 2.000,00; e 3º
Lugar: R$ 1.000,00. De acordo com Lúcia Vieira, assessora da
presidência da ABIPEM e também coordenadora da Comissão
Organizadora do CNPP, o CNPP se mostra um projeto que já está
consolidado nas atividades anuais da ABIPEM.
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A fim de encontrar referências dentro do segmento de RPPS, o Prêmio Destaque Brasil de Investimentos fomenta,
identifica, reconhece e divulga instituições que apresentem as melhores práticas na realização e acompanhamento
dos investimentos de sua carteira. Entre as inscrições da Edição 2021, foram premiados 20 intitutos, dividos em 3
categorias distintas.

CATEGORIA 1

Até 1000 ativos

1º Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia - PIRAPREV | SP
2º Previdência Social do Município de Quatro Barras - PREVIBARRAS | PR
3º Instituto de Previdência Municipal de Irauçuba | CE
4º Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Doutor Severiano | RN

CATEGORIA 2

De 1.000 ativos até 5.000 ativos

1º Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca | PE
2º Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV | SC
3º Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU | SP
4º Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis | RJ
5º Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga - BERTPREV | SP
6º Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ilhabela | SP
7º Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador | SC
8º Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde | MT

CATEGORIA 3

Acima de 5.000 ativos

1º Manaus Previdência - MANAUSPREV | AM
2º Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto | SP
3º Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos | SP
4º Foz Previdência - FOZPREV | PR
5º Guarujá Previdência | SP
6º Instituto de Previdência do Município de João Pessoa - IPM | PB
7º Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos |SP
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PRÊMIO DESTAQUE BRASIL
DE RESPONSABILIDADE
PREVIDENCIÁRIA

EDIÇÃO 2020

O “Prêmio Destaque de Responsabilidade Previdenciária da ABIPEM” foi criado com o objetivo de fomentar,
identificar, incentivar, reconhecer e divulgar instituições que sirvam de referência no âmbito da gestão
previdenciária. Durante o 54ª Congresso Nacional da ABIPEM ocorreu a cerimônia de premiação da Edição 2021,
contemplando os seguintes vencedores:

GRUPO 1

Estados da Federação

1º Fundação Amazonprev | AM
2º Alagoas Previdência | AL
3º Mato Grosso Previdência - MTPREV | MT

GRUPO 2

Categoria 2: De 30.000 a 10.001

1º Manaus Previdência - MANAUSPREV | AM
2º Fundo Municipal de Previdência do Servidor - FUMPRES | BA
3º Maringá Previdência - Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá | PR

GRUPO 2

Categoria 3: De 10.000 a 6.001

1º Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos | SP

GRUPO 2 Categoria 4: De 6.000 a 2.001
1º Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia | RJ
2º Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari | BA
3º Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto | SP
4º Foz Previdência - FOZPREV | PR
5º Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV | SC
6º Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo | PR
7º Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis | MG
8º Pinhais Previdência | PR
9º Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca | PE
10º Guarujá Previdência | SP

GRUPO 2

Categoria 5: De 2.000 a 501

1º Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador | SC
2º Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU | SP
3º Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde | MT
4º Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV | SP
5º Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista | SP
6º Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga - BERTPREV | SP
7º Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis | RJ
8º Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí | MS
9º Previdência do Município de Quatro Barras - PREVIBARRAS | PR
10º Instituto de Assistência de Previdência Municipal de Guarabira | PB
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Espaço SPREV e Curso COMPREV
O estande da Secretaria da Previdência - Espaço SPREV - além da gerente do Departamento de Gestão de Contratos
do Dataprev, Jaqueline Grafati, reuniu mais dois servidores, que prestaram esclarecimentos aos entes como com
relação à contratação do sistema Comprev como esclarecimentos, apresentação do fluxo e novidades sobre o
contrato a fim de apoiar a realização do processo de contratação, além de apresentar outros produtos da empresa
fonte.

O representante da ABIPEM à frente da Secretaria
de Previdência, Mário, foi o responsável por
ministrar o curso do COMPREV durante o 54º
Congresso da ABIPEM. “O Comprev hoje é uma
fonte de recursos importantíssima para os
grandes e pequenos municípios e os Estados. A
compensação previdenciária foi viabilizada com
esse novo sistema e hoje a gente está aqui fazendo
mais um curso para os nossos segurados da
ABIPEM, onde abordamos temas relacionados a
como fazer um requerimento e uma análise de
requerimento e também a nova funcionalidade
dos requerimentos que a gente pode hoje fazer a
compensação previdenciária entre os regimes
próprios. Portanto, nesse sentido a gente abordou
vários temas relacionados ao sistema da
compensação previdenciária”, disse.
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Patrocinadores

Lucio Duarte

Dir. de Investimentos Bradesco

Rodrigo Rocha

Diretor Executivo BTG Pactual

Marcelo Rabbat

Área de Investidores
Institucionais da Vinci Partners

Sulivan Diniz

Sócio Fundador Dolar Bills

Lilian Herrera

Superint. de Gestão Comercial
do Segmento de Gov. e Inst.

É uma enorme satisfação
estarmos voltando no atendimento junto com vocês e
na parceria. Com essa volta
gradativa a gente está aqui à
disposição de vocês fazendo
negócios e avançando cada
vez mais nesse mercado.
Temos uma parceria há
bastante tempo com essa
instituição que tem uma
relevância enorme no cenário nacional dos Regimes
Próprios de Previdência Social. Então, para gente é um
prazer participar desse
evento.
Estamos felizes com a
retomada dos eventos presenciais, porque a gente lida
com recurso de reserva de
participantes, então nada
como o olho no olho com o
dirigente do RPPS. Agradecemos a parceria com e a
volta com muito sucesso.
Gostaria de agradecer a
ABIPEM pelo evento realizado. A troca do olho no
olho é algo insubstituível,
pois nos aproxima do
público e amigos. A Dollar
Bills agradece a parceiria
desenvolvida com a ABIPEM.
O Santander tem uma
parceria de longa data que
gera bons frutos e o olho no
olho com os clientes, além
de muito gratificante para
os negócios é importante,
porque eles precisam de
interação, de informações e
de atualização.

Denison Fernandes

Esp. de Investimentos BBDTVM

Arnaldo Lima

Dir. de Estrat. Públicas da MAG

Edu

Atendimento da XP ao RPPS

Keslley R. Crispim

Gerente de Investimentos do
Banco Itaú

É um prazer estar no retorno
aos eventos presenciais e
poder levar uma ideia ou
conceito de educação financeira, nesse tempo de
aumento de taxa de juros.
Então, mais uma vez obrigado, em nome da BB DTVM do
Banco do Brasil.
Temos uma parceria grande
com a ABIPEM, especialmente agora por querer
qualificar os dirigentes públicos, porque o fortalecimento da governança dos
RPPS é o que vai consagrar
os nossos benefícios para
que vire direito.
Tivemos uma 1ª retomada
no Congresso de Investimento e agora a gente se
encontra aqui para dividir as
melhores práticas do RPPS.
A ABIPEM pode continuar
contando com a XP no fortalecimento do segmento e no
atendimento aos RPPS.
É um prazer voltar aos
eventos presenciais com a
ABIPEM, líder nesse movimento. Estávamos com saudade de estar próximo do
nosso cliente, dos nossos
amigos e é muito importante para esse momento de
retomada.

A Associação Brasileira de Instituições de
Previdência Estaduais e Municipais agradece a todos
os apoiadores e patrocinadores (Platina, Ouro, Prata
e Bronze), novos e de longa data, que contribuíram
para que através desta parceria, o 54ª Congresso
Nacional da ABIPEM fosse mais um grande sucesso
no quesito de formação e qualificação dos RPPS.
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1º Congresso de Previdência da Agoprev

Patrocinadores
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VEM AÍ...

INSCRIÇÕES ABERTAS!
ACESSE AQUI

Galeria

Para ver mais fotos ACESSE AQUI

Galeria

Para ver mais fotos ACESSE AQUI

