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Inclusão dos ativos na base de representação
da ASPAS representa nosso FORTALECIMENTO

INFORME ASPAS – Nº 38 – Novembro de 2013

Otema não é novo. Desde 2008 surgiu a ideia de
estender a base de representação da ASPAS,
de modo a incluir também os participantes ati-

vos. E agora o Conselho Deliberativo da ASPAS reto-
mou o assunto propondo as alterações necessárias no
Estatuto para viabilizar a proposta. Em última análise, o
resultado é o fortalecimento de nossa entidade através
da possibilidade de entrada maciça de novos associa-
dos, como explica o presidente do CD da ASPAS, Luiz
Antonio (Gato) Martins:

“Representando também os participantes ativos, nos-

so poder de negociação com o Serpros aumenta e podemos
entrar com ações defendendo o interesse de todos os partici-
pantes na área previdenciária, coisa que hoje nos é vetado
porque legalmente não temos como falar em nome dos ati-
vos. Para nós aposentados é também um ganho, pois a re-
presentatividade de nossa instituição cresce exponencialmen-
te. Passaremos a poder representar todos os participantes
do Serpros em demandas jurídicas e na negociação com o
Fundo de Pensão e com a patrocinadora Serpro, lutando e
defendendo o direito e os interesses de aposentados, pensio-
nistas e ativos. É bom para todos”.

PRECISAMOS DO SEU VOTOConforme determinado no Estatuto da ASPAS,
para que uma alteração seja validada é necessá-
rio que pelo menos 1/3 dos associados votem, e
destes é preciso que 2/3 sejam favoráveis às al-
terações. Dê voz e voto à sua opinião. Participe.

Acesse: www.aspas.org.br�

COMO VOTAR

A cédula de votação está dividida
em quatro grupos. Antes de preenchê-
la, leia atentamente as mudanças pro-
postas para cada grupo, e então assi-
nale Sim, concordo ou Não, discor-
do para cada um dos grupos. As mu-
danças estão detalhadamente explica-
das na página 4 e as alterações cons-
tam das páginas 2 e 3.

Prazo f inal  para postar
as  cédulas  é  13 de dezembro

Junto com este jornal você está
recebendo a cédula eleitoral, um en-
velope pardo pequeno e um envelo-
pe-carta com selo pré-pago. Após ler
as explicações sobre as alterações
propostas, preencha a cédula, dobre-
a e coloque-a no envelope pardo pe-
queno e este envelope dentro do en-
velope-carta que já está com selo pago

  Sigilo garantido

A Comissão Eleitoral é a respon-
sável por todo o processo. Ao rece-
ber seu envelope, a Comissão vai
separar os fundadores dos não fun-
dadores e depositar os envelopes par-
dos lacrados dentro das respectivas
urnas, que serão abertas no dia 20 de
dezembro.

No dia da apuração, estarão pre-
sentes, além dos membros da Comis-
são Eleitoral, também membros da
Diretoria Executiva e do Conselho
Deliberativo, com os votos sendo apu-
rados grupo a grupo. O resultado da

e com os dados do re-
mente preenchidos.
Coloque no correio
até, no máximo, o dia
13 de dezembro.
Não espere o último
dia, devido ao gran-
de movimento de fi-
nal de ano.

votação será divulgado imediatamen-
te após o final da apuração.
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Art. 1 - A Associação dos Aposentados e Pensionis-
tas do SERPROS, doravante denominada ASPAS/SER-
PROS, ou simplesmente ASPAS, é uma sociedade civil
sem fins lucrativos, com atuação em todo território
nacional, que se rege por este Estatuto e pelas leis
que lhe forem aplicáveis.

Art. 3 - A ASPAS tem por finalidade congregar e repre-
sentar os aposentados e pensionistas do SERPROS,
defendendo seus interesses junto às pessoas físicas e
jurídicas, especialmente SERPROS, SERPRO e demais
patrocinadores, empresas, associações e instituições
atuantes no sistema de previdência e assistência soci-
al oficial e privado, de modo a contribuir para a melhoria
da qualidade de vida, o bem estar cultural, psicológico e
social, a realização pessoal e a saúde de seus associ-
ados.

Art. 9º - As categorias de associados são:
I – Fundadores – os associados sujeitos ao pagamen-
to de contribuição que, além de assinantes da Ata de
Fundação da ASPAS, firmaram termo de adesão res-
pectivo até o 90º (nonagésimo) dia da vigência da
concessão do Registro Civil do 1º Estatuto da ASPAS;

II – Efetivos – os associados sujeitos ao pagamento
da contribuição que ingressaram na ASPAS após o
90º (nonagésimo) dia da vigência da concessão do
Registro Civil do 1º Estatuto da ASPAS;

III – Agregados – os associados pensionistas sujeitos
ao pagamento da contribuição até que venham a per-
der o direito ao benefício do SERPROS ao completa-
rem a idade de 21 (vinte e um) ou 24 (vinte e quatro)
anos;

IV – Convidados – os associados participantes dos
patrocinadores durante o período de 5 (cinco) anos
que antecederem a época prevista para a obtenção
de benefício do SERPROS, a convite da Diretoria Exe-
cutiva. Esses associados ficam isentos do pagamen-
to da contribuição mensal na vigência do período ora
mencionado, sendo que qualquer contribuição que
venham a fazer será feita sob a forma de doação e
em caráter estritamente voluntário;

V – Beneméritos – os associados não sujeitos ao pa-
gamento de contribuição por terem prestado relevan-
tes e excepcionais serviços à ASPAS, a juízo do Con-
selho Deliberativo.

Art. 11 – São direitos do associado:
IV - solicitar ao Conselho Deliberativo a convocação
de Assembléia Geral Extraordinária, para tratar de as-
sunto específico, mediante requerimento assinado por,
no mínimo, 1/5 (um quinto) dos associados Fundado-
res e dos associados Efetivos, em pleno gozo de seus
direitos sociais.

Art. 18 - Compete à Assembléia Geral:
V - fixar o valor da contribuição mensal a ser paga
pelo associado, valor este que não poderá exceder a
1% (um por cento) do valor bruto do benefício de apo-
sentadoria ou pensão recebida do SERPROS, e insti-
tuir outras contribuições financeiras de natureza pro-
visória ou permanente;

Art. 1 - A Associação dos Participantes e Assistidos do SERPROS, doravante
denominada ASPAS/SERPROS, ou simplesmente ASPAS, é uma sociedade civil sem
fins lucrativos, com atuação em todo território nacional, que se rege por este Esta-
tuto e pelas leis que lhe forem aplicáveis.Parágrafo Único – Consideram-se
Participantes e Assistidos do SERPROS todos os participantes ativos,
aposentados, pensionistas e demais participantes que recebem algum
tipo de benefício continuado do SERPROS.

Art. 3 - A ASPAS tem por finalidade congregar e representar os participantes e
assistidos do SERPROS, defendendo seus interesses junto às pessoas físicas e
jurídicas, autoridades competentes e poderes públicos, especialmente SER-
PROS, SERPRO e demais patrocinadores, empresas, associações e instituições
atuantes no sistema de previdência e assistência social oficial e privado, de modo
a contribuir para a melhoria da qualidade de vida, o bem estar cultural, psicológico
e social, a realização pessoal e a saúde de seus associados.

Art. 9º - As categorias de associados são:
I – Fundadores – os associados, aposentados ou pensionistas do SERPROS,
sujeitos ao pagamento de contribuição que, além de assinantes da Ata de Fundação
da ASPAS, firmaram termo de adesão respectivo até o 90º (nonagésimo) dia da
vigência da concessão do Registro Civil do 1º Estatuto da ASPAS;

II – Mantenedores – os associados, aposentados ou pensionistas do SERPROS,
sujeitos ao pagamento de contribuição que ingressaram na ASPAS após o 90º
(nonagésimo) dia da vigência da concessão do Registro Civil do 1º Estatuto da
ASPAS e até a data de concessão do Registro Civil deste Estatuto;

III – Efetivos – os associados, participantes ou assistidos do SERPROS, sujeitos ao
pagamento da contribuição que ingressaram na ASPAS a partir da data de vigência
da concessão do Registro Civil deste Estatuto;

EXCLUIR

EXCLUIR
(Com a possibilidade de todos os participantes ativos se associarem à ASPAS como
associados Efetivos, não há razão para a continuidade da categoria dos associa-
dos Convidados.)

IV – Beneméritos – os associados, participantes ou assistidos do SERPROS,
não sujeitos ao pagamento de contribuição por terem prestado relevantes e excep-
cionais serviços à ASPAS, a juízo do Conselho Deliberativo.

Art. 11 – São direitos do associado:
IV - solicitar ao Conselho Deliberativo a convocação de Assembléia Geral Extraor-
dinária, para tratar de assunto específico, mediante requerimento assinado por, no
mínimo, 1/5 (um quinto) do total de associados Fundadores, Mantenedores e
Efetivos, em pleno gozo de seus direitos sociais.

Art. 18 - Compete à Assembléia Geral:
V - fixar o valor da contribuição mensal a ser paga pelo associado aposentado ou
pensionista, valor este que não poderá exceder a 1% (um por cento) do valor
bruto do benefício de aposentadoria ou pensão recebido do SERPROS;

GRUPO I - ALTERAÇÕES PROPOSTAS PARA INCLUIR OS PARTICIPANTES
ATIVOS DO SERPROS NA BASE DE REPRESENTAÇÃO DA ASPAS

ESTATUTO ATUAL ALTERAÇÃO PROPOSTA
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Art. 21 - A Assembléia Geral poderá reunir-se, em
caráter extraordinário, com participantes ativos do
SERPROS, para tratar de assuntos de interesse co-
mum.

Art. 24 - A Assembléia Geral deliberará por maioria
simples dos associados presentes, ressalvados os
casos de alteração deste Estatuto, em parte ou em
seu todo, de destituição de membro da Diretoria, do
Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal, de alie-
nação de patrimônio imobiliário da ASPAS e de extin-
ção da ASPAS, quando será exigido o voto concorde
de 2/3 (dois terços) dos presentes à Assembléia Ge-
ral especialmente convocada para esse fim, nestes
incluídos 2/3 (dois terços) dos votos favoráveis dos
associados Fundadores presentes.

Art. 26 - Compete ao Conselho Deliberativo:
II – fixar os prazos e valores de outras contribuições
que vierem a ser instituídas pela Assembléia Geral;
 

Art. 59 - A extinção da ASPAS será decidida em As-
sembléia Geral Extraordinária, regularmente convo-
cada para este fim, na qual votem favoravelmente mais
de 2/3 (dois terços) dos associados Efetivos, nestes
incluídos os votos favoráveis de 2/3 (dois terços) dos
Associados Fundadores presentes.

VI - fixar o valor da contribuição mensal a ser paga pelo associado participante
ativo, valor este que não poderá exceder a 0,5% (meio por cento) da referência
salarial no patrocinador;
VII - instituir outras contribuições financeiras de natureza provisória ou permanente;

Incluir nas Disposições Transitórias: “Até o final do segundo mês de vigência deste
Estatuto, será convocada AG para fixação do valor da contribuição mensal dos
associados participantes ativos.”

Art. 21 - A Assembléia Geral poderá reunir-se, em caráter extraordinário, com
participantes ativos e assistidos do SERPROS, não associados da ASPAS, para
tratar de assuntos de interesse comum.

Inclusão do voto de qualidade dos associados Mantenedores nas deliberações da
Assembléia Geral

Art. 24 - A Assembleia Geral deliberará por maioria simples dos associados votan-
tes, ressalvados os casos de alteração deste Estatuto, em parte ou em seu todo,
de destituição de membro da Diretoria, do Conselho Deliberativo ou do Conselho
Fiscal, de alienação de patrimônio imobiliário da ASPAS e de extinção da ASPAS,
quando será exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos associados votan-
tes na Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, nestes incluídos
2/3 (dois terços) de votos favoráveis dos associados Fundadores votantes e
ainda 2/3 (dois terços) dos votos favoráveis dos associados Mantenedo-
res votantes.

Art. 26 - Compete ao Conselho Deliberativo:
II – propor à Assembléia Geral os valores das contribuições mensais dos associa-
dos aposentados, pensionistas e ativos, respeitados os limites estatutários;
III – fixar os prazos e valores de outras contribuições que vierem a ser instituídas
pela Assembleia Geral, observados os limites estatutários, bem como os
limites eventualmente fixados pela Assembleia Geral que criou a respec-
tiva contribuição;
Incluir o voto de qualidade dos Mantenedores

Art. 59 - A extinção da ASPAS será decidida em Assembléia Geral Extraordinária,
regularmente convocada para este fim, na qual votem favoravelmente no mínimo
de 2/3 (dois terços) dos associados votantes, nestes incluídos os votos favorá-
veis de 2/3 (dois terços) dos Associados Fundadores votantes e ainda 2/3 (dois
terços) dos votos favoráveis dos associados Mantenedores votantes.

ESTATUTO ATUAL ALTERAÇÃO PROPOSTA

Art. 17 - A Assembléia Geral é o órgão deliberativo de
poder soberano da ASPAS, cabendo-lhe a orientação
geral desta, reunindo-se, mediante convocação do Pre-
sidente do Conselho Deliberativo:I - anualmente, em
sessão ordinária, no mês de março, para aprovar o
Balanço Patrimonial da ASPAS, Demonstração do Re-
sultado do Exercício e o Relatório de Contas e Atos da
Diretoria-Executiva;

Art. 17 - A Assembléia Geral é o órgão deliberativo de poder soberano da ASPAS,
cabendo-lhe a orientação geral desta, reunindo-se, mediante convocação do Presi-
dente do Conselho Deliberativo:I - anualmente, em sessão ordinária, no mês de
abril, para aprovar o Balanço Patrimonial da ASPAS, Demonstração do Resultado
do Exercício e o Relatório de Contas e Atos da Diretoria-Executiva;

GRUPO 3–ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL

Incluir onde couber: "Os associados efetivos participantes ativos somente poderão
ocupar no máximo 1/3 (um terço) das vagas de titulares e suplentes dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, não podendo participar da Diretoria Executiva.”

GRUPO 2  –  PROPOSTA SOBRE  L IMITAÇÃO DA PARTIC IPAÇÃO DOS
ASSOCIADOS AT IVOS  NOS ÓRGÃOS DIR IGENTES  DA  ASPAS

Art. 25 - O Conselho Deliberativo é o órgão competen-
te para deliberar e fixar as diretrizes administrativas
da ASPAS e será composto de 10 (dez) membros titu-
lares e até 10 (dez) suplentes, eleitos pela Assem-
bléia Geral Ordinária, com mandato de 3 (três) anos,
podendo ser reeleitos.

§ 4º- Os pensionistas que sejam associados Efetivos
elegerão entre si 1 (um) titular e 1 (um) suplente do
Conselho Deliberativo.

Art. 25 - O Conselho Deliberativo é o órgão competente para deliberar e fixar as
diretrizes administrativas da ASPAS e será composto de 10 (dez) membros titulares
e até 10 (dez) suplentes, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária, com mandato de
3 (três) anos, podendo ser reeleitos.

EXCLUIR O § 4º

GRUPO 4 – EXCLUSÃO DA RESERVA DE VAGAS PARA OS ASSOCIADOS PENSIONISTAS NO C.D.
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ENTENDA AS ALTERAÇÕES
Estas são as alterações para incluir os ativos. A maioria delas

são de adaptação, algumas se referem à contribuição mensal a ser
paga pelos associados ativos e outras dizem respeito à introdu-
ção do voto de qualidade para os atuais associados. Esta merece
uma explicação mais detalhada, vejamos:

Criação da categoria de associados “Mantenedores”: serão
os atuais associados Efetivos, aposentados e pensionistas que
se filiarem até a data de aprovação legal do novo Estatuto (01/
01/2014)

Assim como os associados Fundadores (os aposentados e
pensionistas que se associaram nos primeiros noventa dias de
existência da ASPAS), os associados Mantenedores também
terão voto de qualidade em todas as principais decisões das
Assembléias da entidade, conforme disposto nos artigos 24 e
59: alteração do Estatuto, destituição de membro da Diretoria,
do Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal, aliena-
ção de patrimônio imobiliário e extinção da ASPAS.

Esta alteração se faz necessária para impedir eventuais pro-
postas de alteração dos principais objetivos da ASPAS defini-
dos quando de sua fundação, que são a defesa dos interesses
dos aposentados e pensionistas do SERPROS, os quais, ao con-
trário dos participantes ativos, passam ter uma relação vitalícia
com o SERPROS ao decidirem se aposentar, não podendo mais
se desvincular do mesmo.

Por exemplo, para incluir a aprovação da atual proposta de
inclusão dos participantes ativos, além dos votos favoráveis de
2/3 do total de associados que votarem, também teremos que
conseguir os votos favoráveis de 2/3 dos associados Fundado-

GRUPO I

Propostas sobre limitação da participação dos
associados ativos nos órgãos dirigentes

Diferentemente do Grupo I, onde houve consenso, o
conjunto dos atuais dirigentes da ASPAS não chegou a
uma proposta consensual sobre a participação dos associ-
ados ativos nos órgãos dirigentes da ASPAS. Uma parte,
com o propósito de evitar que eventuais maiorias alterem
os objetivos iniciais da ASPAS,  defende a limitação da
participação dos associados ativos a 1/3 das vagas de titu-
lares e suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, não
podendo participar da Diretoria Executiva; os demais de-
fendem que não deve haver essa limitação entendendo que
o voto de qualidade para os atuais associados (doravante
denominados Mantenedores) impedirá eventuais propos-
tas de alteração dos principais objetivos da ASPAS.

Esta publicação é de responsabilidade da ASPAS (Associação
dos Aposentados e Pensionistas do Serpros).

Estr. do Pau da Fome, nº 3.230. Jacarepaguá  - Rio de Janeiro – RJ.
End. Para correspondência: Rua Fernandes Guimarães, 35 –

Botafogo - Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22.290-000 – Sala dos
Aposentados. A/C SERPROS Tel.: (21) 3289-1485.
Site: www.aspas.org.br  E-mail: aspas@aspas.org.br

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor-Presidente: Marlene Majella
Diretor Adm.-Financeiro: Gilberto Abdelhay
Diretor de Seguridade: José Lisboa
Diretor Social: Paulo Coimbra
Dir. de Comunicação: Ana Maria de Castro

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Luiz Antonio (Gato) Martins
Vice-Presidente: Helio Gehrke
Secretário: Paulo Kapp

CONSELHO FISCAL:
EFETIVOS

Eder lopes Lima Ribeiro;
Mario Texeira Vasconcelos;
Vilmar  Moretão

Produção DIMP Comunicação -
www.dimpcomunicacao.com.br

E X P E D I E N T E

OUTRAS ALTERAÇÕES
Aproveitando as alterações no Estatuto, em função da

proposta de inclusão dos ativos, adaptamos alguns artigos
que estavam defasados ou podiam ser melhorados. Essas
alterações estão contidas nos grupos 3 e 4, cada um com
uma questão apenas.

res que votarem. Daqui para frente, tanto os Fundadores, como
os Mantenedores, terão voto de qualidade nestes tipos de deci-
são da Assembléia.

GRUPO I I

Mantenha seu cadastro sempre
atualizado na ASPAS.

Ligue (21) 3289-1485 ou
envie um e-mail para
aspas@aspas.org.br .

Reprodução
da cédula

VOTAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO
ESTATUTO DA ASPAS - 2013


