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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os as-
sociados da ASPAS, na forma dis-
posta nos artigos 17, 18, 19, 20 e 64
do Estatuto, para se reunirem em As-
sembleia Geral Ordinária, na sala da
ASPAS, Avenida Rio Branco, 120,
sala 918, Centro, Rio de Janeiro (Es-
tação Metrô Carioca), no dia 29 de
abril de 2014, às 14:00h, em primei-
ra convocação, com a presença mí-
nima de um terço dos associados e
às 14:30h, em segunda e última con-
vocação, com qualquer número de
associados, para deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia:

I – APROVAÇÃO DO BALANÇO
PATRIMONIAL DA ASPAS, DA DE-
MONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO E DO RELATÓ-
RIO DE CONTAS E ATOS DA DI-
RETORIA EXECUTIVA REFEREN-
TES AO EXERCÍCIO DE 2013;

II – ASSUNTOS GERAIS.

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2014

Hélio Carlos Gehrke
Presidente do Conselho
Deliberativo

União + participação + crescimento
= ASPAS mais FORTE

"Quero coordenar uma equipe em
nível Brasil e não dirigir uma associ-
ação". Essa frase emblemática, pro-
ferida por Paulo Coimbra, diretor-pre-
sidente da ASPAS, em sua posse, re-
presenta o espírito de união que anima
toda a nova diretoria da entidade. Veja-
mos os principais conceitos nela em-
butidos:

- fortalecimento da Associação,
com a já aprovada e regulamentada in-
clusão dos ativos em nossa base de
representação, o que foi possível a
partir da votação favorável ao novo
Estatuto;

- a importância da presença da AS-
PAS em nível nacional, cabendo res-
saltar que, entre os dez atuais membros

titulares do Conselho Deliberativo, seis
residem fora do Rio de Janeiro (dois em
Brasília, dois em São Paulo, um em Cu-
ritiba e um em Porto Alegre).

- a fundamental participação ativa
dos associados nas reuniões da Asso-
ciação – no Rio de Janeiro, as reuniões
mensais na primeira quarta-feira útil já
foram retomadas e a diretoria trabalha
para, em breve, ter um cronograma de
reuniões periódicas em outros estados.

Estamos a pleno vapor e contamos
com você para alcançarmos as metas
que nos permitirão proteger e defen-
der os interesses de todos os partici-
pantes, ativos, aposentados e pensio-
nistas, com afinco e resultados.

Diretoria da ASPAS

Nesta edição do Informe 39 apresen-
tamos o balanço anual de 2013, devida-
mente aprovado pelos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal da Associação. Duran-
te a Assembleia Geral Ordinária, que será
realizada no dia 29 de abril, você poderá
apreciá-lo, esclarecer eventuais dúvidas

Balanço de 2013 e Plano de
Trabalho 2014 são os destaques da
AGO da ASPAS no dia 29 de abril

e verificar as assinaturas originais. Se-
rão também abordados os principais itens
do Plano de Trabalho da diretoria exe-
cutiva para 2014. Participe. Estamos
colocando em prática o pleno fortaleci-
mento de nossa Associação e contamos
com você nessa empreitada.

Venha visitar-nos. Av. Rio Bran-
co 120, sala 918 – Centro – Rio de
Janeiro (na Galeria dos Empregados do
Comércio, próximo ao metrô da Cari-
oca). Telefones 21- 3852 9276 e (21)
98055-3939 - CEP 20040-001

Conheça o Plano de Trabalho 2014
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A partir de 01/06/2014

ativos já podem ser representados

pela ASPAS
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PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 15
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2013

Com base nos exames realizados nos Balancetes Mensais, na documentação e respectiva escrituração contábil,
no Balanço Patrimonial, na Demonstração dos Resultados do período e no Relatório de Contas, do exercício encerrado
em 31/12/2013, somos de parecer favorável à aprovação dos referidos documentos pela Assembleia Geral Extraordinária da
ASPAS, sendo que este Conselho examinou a documentação referente ao período de janeiro a dezembro de 2013.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2014.

Vilmar Moretão
Conselho Fiscal

Eder Lima Ribeiro Lopes
Conselho Fiscal

Plácido Pinto da Silva
Conselho Fiscal

DELIBERAÇÃO Nº 33 DO
CONSELHO DELIBERATIVO

EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTAS E ATOS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ASPAS
DO EXERCÍCIO DE 2013

O Conselho Deliberativo da ASPAS-Associação dos Participantes e Assistidos do SERPROS, no uso de suas
atribuições, conforme inciso VII do Art. 26 do Estatuto da ASPAS,

Considerando o Parecer favorável do Conselho Fiscal nº 15 da ASPAS, de 26.03.2014, sobre o exame das De-
monstrações Financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício) de dezembro/2013, bem
como sobre as Contas e Atos da Diretoria Executiva da ASPAS do exercício de 2013; e

Considerando o exame dos referidos documentos pelos membros deste conselho, delibera,

ART. 1º – Aprovar o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e o Relatório de Contas e Atos
da Diretoria Executiva da ASPAS,  do exercício encerrado em 31.12.2013.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2014

Hélio Carlos Gehrke
Presidente

Marlene de Souza Majella
Vice-Presidente

Esta publicação é de responsabilidade da
ASPAS (Associação dos Participantes e
Assistidos do Serpros).

Av. Rio Branco 120, sala 918 – Centro – RJ – RJ
(Galeria dos Empregados do Comércio) - CEP 20040-001
Tels : (21) 3852-9276 e (21) 98055-3939
E-mail:aspas@aspas.org.br - Site: www.aspas.org.br

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Presidente : PAULO BARBOSA COIMBRA
Diretor Administrativo Financeiro: JOÃO CARLOS
AFILHADO DOS SANTOS
Diretor de Seguridade : GILSON LEAL BARBOSA
Diretor Social : ANA MARIA MAIA MONTEIRO DE
CASTRO
Diretor de Comunicação : JULIO CESAR MAIA PINTO
GUEDES

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente - HÉLIO CARLOS GEHRKE
Vice-presidente - MARLENE DE SOUZA MAJELL A
Secretário - VILMAR MORETÃO

CONSELHO FISCAL
Coordenação: IRENE MARQUES DA SILVA MARQUES;

Produção DIMP Comunicação
www.dimpcomunicacao.com.br

Considerando o informativo 5 de
março/2013 do Serpros, a taxa de admi-
nistração do nosso fundo de previdên-
cia complementar foi reativada e incidi-
rá na razão de 3,75% a partir de junho
de 2014. Ao receber comunicado a res-
peito, a diretoria da ASPAS enviou e-mail
à diretoria do Serpros solicitando esclare-
cimentos para várias dúvidas que tal co-
municação suscitou, sendo as principais:

- A taxa de carregamento implica-
rá aumento sobre as contribuições atu-
almente pagas pelos participantes e
patrocinadores, ou, como entendemos,
os 3,75% serão deduzidos das contri-
buições atuais e  transferidas para o
Fundo Administrativo? Em consequ-
ência, apenas 96,25% serão credita-

Cobrança da taxa de administração
Serpros é reativada

dos nos fundos previdenciais?
- O informativo se refere a participan-

tes e patrocinadores. O termo participan-
te tem, entretanto, conotações diferentes.
Gostaríamos de saber se a taxa incidirá
também sobre a contribuição dos aposen-
tados e demais assistidos.

Por enquanto, apenas recebemos como
resposta e-mail datado de 9 de abril, do di-
retor-presidente informando que conversa-
rá com a diretoria sobre os pontos em ques-
tão para nos responder. Só para relembrar,
desde o inicio dos planos, 15% das contri-
buições de  participantes e da patrocina-
dora iam para o Fundo Administrativo.
Desde 2010, com um valor acumulado
no fundo e economias na gestão, esta
transferência foi zerada.
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A aprovação das alterações ao
Estatuto da ASPAS, garantindo a en-
trada dos ativos na sua base de repre-
sentação, foi consolidada através da
apuração da votação respectiva reali-
zada pela Comissão Eleitoral no dia
30 de janeiro deste ano: 343 associa-
dos votantes, neles incluídos 75 fun-
dadores, sendo ultrapassado o quórum
mínimo estatutário de um terço dos as-
sociados com direito a voto (315).

Todos os grupos de alterações esta-
tutárias foram aprovados, a saber: inclu-
são dos ativos, adaptação de artigos de-
fasados e limitação da participação dos
ativos nos órgãos dirigentes. Sobre este
último item, cabe ressaltar que a limita-
ção foi motivada pela dificuldade de os
ativos participarem assiduamente das
reuniões da ASPAS, realizadas em ho-
rário de expediente conflitante com seus
respectivos horários de trabalho.

Novo Estatuto consolida a inclusão dos ativos
na base de representação da ASPAS

Em março, o novo estatuto, que
está disponível em nosso site, foi de-

Adesão dos ativos acontece a
partir de 1º de junho/2014

Definidas contribuições dos ativos

A Assembleia Geral com os as-
sociados, realizada no dia 28 de mar-
ço, aprovou a proposta da Diretoria
e Conselho Deliberativo da ASPAS
referente aos valores de contribui-
ções mensais dos ativos: R$ 10,
para técnicos e auxiliares e R$ 15
para analistas. No estabelecimento
desses valores, levou-se em consi-
deração que a média de contribui-
ção mensal dos atuais associados

Para incentivar a adesão dos par-
ticipantes que recebem benefícios
mais elevados, a AGO também apro-
vou a limitação de R$ 50, proposta
pelo CD da ASPAS, como teto
máximo da contribuição mensal dos
aposentados e assistidos, que hoje
pagam 0,5% do benefício recebido
do Serpros.

Estabelecido teto máximo para
contribuições dos assistidos

vidamente reco-
nhecido no car-
tório e os ativos
poderão fazer
sua adesão já a
partir de 1º de
junho de 2014. A
ASPAS prepara
uma ampla di-
vulgação do fato
para o sucesso
da campanha de
adesão.

(aposentados e pensionistas) é de
cerca de R$ 12.

ASPAS retoma reuniões mensais com associados no RJ.
Objetivo é ativar encontros em outras quatro cidades também

As reuniões gerais da ASPAS no
Rio de Janeiro, tradicionalmente re-
alizadas na primeira quarta feira útil
de cada mês, eram concorridas e já
faziam parte dos hábitos de boa par-
te dos associados. Ultimamente, por
uma série de razões, entre as quais
a dificuldade de conseguir cessão
do auditório do SERPROS ou loca-
ção de outro ambiente adequado,
elas começaram a rarear, e, prati-
camente, foram extintas. A Direto-
ria atribui a maior relevância a es-
ses encontros, e está empenhada em
reativá-los, transformando-os nova-
mente num fórum de troca de ex-
periências e identificação de de-
mandas, além de proporcionar mai-

or convívio
entre os asso-
ciados. Nes-
se sentido,
este ano já
foram reali-
zadas duas
reuniões, mas
o objetivo só
será alcança-
do se houver
uma ampla
participação,
razão pela
qual concla-
ma os associados a voltar a frequen-
tá-las. O passo seguinte será estimu-
lar a realização de encontros simila-

res, pelo menos, em cidades em que
já contamos com Conselheiros: Brasí-
lia, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

AGE do dia 28 de março, que aprovou os valores de
contribuição dos ativos

Reunião realizada no dia 2/4, na qual houve também uma
atividade de meditação . Associados aprovaram a inovação
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1 - Gestão de Investimentos do
SERPROS, atuando no sentido do to-
tal esclarecimento das questões relati-
vas aos investimentos no Banco BVA,
com vistas à identificação de responsa-
bilidades e busca de recuperação de
perdas. Estudando e sugerindo mudan-
ças na gestão dos investimentos do SER-
PROS, com o objetivo de aprimorar re-
gras e controles, no sentido de reduzir
os riscos inerentes ao processo.

2 - Saldamento do PS I e alterações
no PS II, defendendo a implementação
integral das medidas negociadas entre
SERPRO, SERPROS, ASPAS e FE-
NADADOS, em 2009, para o equacio-
namento do déficit do PS I, que inclui o
saldamento do plano e alterações no PS
II, com o aporte do  “serviço passado”,
o cancelamento do adicional de 35%, a
garantia dos direitos adquiridos dos par-
ticipantes que já haviam cumprido as ca-
rências até o dia 31/03/2013.

* 3 - Alterações do estatuto, de
regulamentos e de planos de cus-
teio do SERPROS, buscando a redu-
ção do valor da contribuição dos apo-
sentados do PS I ao nível praticado no
PS II, lutando pela paridade patrocina-
dora/participantes na Diretoria Executi-
va, pela inclusão de representantes dos
aposentados na Comissão Eleitoral, no

Principais itens do Plano
de Trabalho da ASPAS

CDE e COF do SERPROS, além de de-
fender a regulamentação da utilização
do voto de Minerva no CDE.

* 4 - Planos de saúde e outros be-
nefícios assistenciais, defendendo:
a manutenção da qualidade do plano
tendo como base a Cassi;  mensalida-
de com valor único para todas as ida-
des;  melhorias no atendimento e re-
cuperação hospitalar; a ampliação da
comissão paritária de gestão do plano
e alternativa de apoio aos aposenta-
dos e pensionistas não participantes do
Plano de Saúde SERPRO; buscando
formas para a compra de medicamen-
tos com preços mais baixos; e amplia-
ção para os associados ativos do con-
vênio para prestação de serviços odon-
tológicos mantido pela ASPAS com a
Odontoprev etc.

** 5 - Interações com entidades
congêneres, participando de lutas de
interesses comuns que visem a recupe-
ração/manutenção do poder aquisitivo
dos benefícios do INSS e, especifica-
mente, atuando conjuntamente para a
aprovação do projeto de lei PLP 161/
2012, que amplia a democratização da
gestão e a governança dos fundos de
pensão.

6 - Apoio jurídico aos associados, atra-

vés de convênios diversos e acompanha-
mento das ações judiciais em curso.

* 7 - Fortalecimento do trabalho
das Comissões Temáticas, amplian-
do para as regionais a composição da
Comissão Técnica e instalando a Co-
missão Sócio-Recreativa em todas as
Regionais, com o apoio das representa-
ções locais da ASES.

8 - Atividades sócio-recreativas,
incluindo realização de convênios com
entidades fornecedoras dos serviços e
divulgação dos serviços oferecidos pelo
SESC

* 9 - Fortalecimento da ASPAS,
através de campanha de novos associa-
dos, fortalecimento da participação re-
gional, incremento das reuniões com
associados, etc;

10 - Dinamizar as formas de comu-
nicação entre a ASPAS e seus asso-
ciados.

11 - Manter o site da ASPAS sem-
pre atualizado.

Itens assim assinalados com *  têm pre-
visão de realização até 2015 e com **
até 2017. Todos os demais, ainda este ano.
A íntegra da Plataforma, até 2017,
você encontra no site da ASPAS.

Ação 35%: ASPAS
aguarda
julgamento

No processo relativo
ao reajuste de 35% nas contribuições dos
participantes do Serpros, a Juíza deu sen-
tença contrária ao pedido da ASPAS,
que entrou com Embargos de Decla-
ração em 21.01.2014, tendo sido estes
rejeitados sem que a Juíza se pronun-
ciasse sobre os pontos questionados
pela ASPAS. De acordo com Dr. An-
tonio Vieira, assessor jurídico da AS-
PAS, agora será feita uma Apelação

para ser julgada pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro.

Planos econômicos: ASPAS
acompanha julgamento do STF
referente a perdas na Poupança

O Supremo Tribunal Federal já rei-
niciou o julgamento, mas foi novamente
interrompido. Deve ser reiniciado no pró-
ximo dia 23 de abril, para decidir se os
bancos devem pagar a diferença refe-
rente a perdas no rendimento em pou-
pança causadas pelos planos econômi-
cos de 1986 a 1991. Caso ele seja favo-

rável para os poupadores, a Assessoria
Jurídica da ASPAS irá avaliar a reper-
cussão do julgamento para orientar os
seus associados.

ASPAS recomenda esperar
decisão do Supremo quanto à
correção do FGTS

A Ação Direta de Inconstitucionali-
dade ADI nº 5090, cujo relator é o Mi-
nistro Luis Roberto Barroso, referente
à correção do FGTS no período de 1999
a 2013 está para ser julgada pelo Plená-
rio do Supremo Tribunal Federal (STF).

JURÍDICO EM AÇÃO
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SAÍDA DO SERPROS
Nossa saída das instalações do

SERPROS, ocorrida no dia
21.12.2013, jamais será esquecida.
Depois de tantos anos e diversas Ad-
ministrações do SERPROS fomos
surpreendidos com a decisão. Ainda
no final da Administração ASPAS
encerrada em 13.01.14, da qual tam-
bém fiz parte como Diretor Social,
tivemos a incumbência de providen-
ciar nossa mudança. As dificuldades

Entrevista: presidente da
ASPAS fala sobre a nova gestão

Paulo Barbosa Coimbra assumiu a
presidência da ASPAS em meio a um
cenário complexo: de um lado,
maiores despesas por conta do
aluguel de uma sala para
funcionamento da entidade; provável
prejuízo no PS II e PS I devido a
aplicações feitas pelo Serpros no BVA;
ganhos menores nas aplicações do
fundo em função da redução da taxa
de juros imposta pelo governo. De
outro, a entidade planejando seu
fortalecimento com a iminência da
entrada de ativos na sua base de
representação e planos de maiores
vantagens para aposentados e
pensionistas, com incremento de
convênios e parcerias, além de
reuniões mais frequentes. Veja o que
diz o novo presidente sobre os
principais tópicos. A íntegra da
entrevista você encontra no site da
ASPAS.

foram grandes, porém
todas superadas e hoje
nos sentimos gratifica-
dos pelos resultados al-
cançados. Todos os as-
sociados que nos visita-
ram até hoje, sendo com-
ponentes da atual admi-
nistração ou não, apro-
varam a nova sala da
ASPAS.

BVA
A preocupação com

os investimentos no
BVA continuam e esta-
mos extremamente de-
cepcionados com a PREVIC (em ju-
lho 2013 acompanhado de um abai-
xo assinado de cerca de 2500 parti-
cipantes, solicitamos o que é de nos-
so direito - uma auditoria para apu-
rar tudo sobre as aplicações - até
hoje nem resposta recebemos do
Órgão Fiscalizador). Estamos  con-
tando com a ajuda da ANAPAR E
UNIDASPREV para reafirmar a
necessidade da Auditoria .

REDUÇÃO DE JUROS
Foi uma decisão governamental

e precisamos de um tempo maior
para avaliar suas consequências, se
negativas ou positivas.

CONVÊNIOS E
PARCERIAS

No momento esta-
mos redefinindo as ne-
cessidades atuais de
nossos associados, in-
clusive levando em con-
sideração a entrada dos
ativos. No decorrer do
primeiro ano deste man-
dato pretendemos im-
plantar diversos convê-
nios e parcerias.

MENSAGEM
Eu gostaria de man-

dar um recado a todos
os associados e principalmente aos
futuros associados que já começa-
ram a chegar. Não me considero sim-
plesmente mais um presidente da
ASPAS, mas um associado que acre-
dita numa atuação que pode levar a
ASPAS a conhecer melhor o que o
nosso associado precisa.  Pretendo
na verdade coordenar o processo de
administração de nossa associação
aproveitando o de melhor que cada
um pode contribuir. Alerto que to-
dos podem contribuir e estamos a
disposição para receber sugestões,
podendo ser e-mail
(aspas@aspas.org.br) ou marcando
visita pelo telefone 21-3852-9276.

receber os valores devidos, através de
um processo simples intitulado “execu-
ção de título judicial”.

Depois do resultado do julgamento
do Supremo, a ASPAS dará orientação
para os seus associados.

STF deve julgar
desaposentação em breve

Não se confirmou a expectativa de que
o julgamento do processo da desaposenta-
ção fosse realizado no mês de março/2014.
A nova previsão é que até junho entre na
pauta de julgamento. Em seguida ao julga-

mento, a ASPAS dará as orientações ne-
cessárias.

Bitributação de IR
A ASPAS aguarda que o Juiz homo-

logue os cálculos devidos, efetuados pela
Contadoria Judicial em um dos processos,
para fazer a comparação entre este e o
que o foi elaborado pela Receita Federal,
para pagamento administrativo através da
Instrução Normativa 1.343/2013. Tão logo
se dê a homologação, a ASPAS dará ori-
entação para os seus associados escolhe-
rem a melhor opção.

No entendimento da Assessoria Ju-
rídica da ASPAS, não há necessidade
de seus associados entrarem agora com
processo na Justiça para recuperar as
perdas da correção do FGTS a partir de
1999, primeiro porque a prescrição para
este processo é de 30 anos, então só
termina em 2.029; segundo porque a
Defensoria Pública da União de Porto
Alegre já entrou com Ação Civil Públi-
ca e, se a causa for vitoriosa, ela irá al-
cançar todos os trabalhadores brasilei-
ros com direito à correção e, neste caso,
bastaria eles procurarem a Justiça já para

Paulo Barbosa Coimbra,
novo presidente da ASPAS
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A solenidade de posse da nova di
retoria da ASPAS aconteceu
no dia 13 de janeiro. Nela al-

guns dirigentes re-
forçaram os princi-
pais desafios e
compromissos da
Associação duran-
te os próximos três
anos. Confira:

Paulo Coimbra,
diretor-presidente:
ressaltou que a AS-
PAS está de casa
nova e se ajustando
à nova situação.
Chamou a atenção
para a necessidade
de intensificação da
comunicação via in-
ternet; a continui-
dade da busca de
aporte pelo SER-
PRO do valor cor-
respondente ao do
serviço passado; e a
importância do
crescimento da AS-
PAS.

Luiz Antonio
(Gato) Martins, con-
selheiro deliberativo:
destacou três grandes desafios a enfren-
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Nova diretoria da ASPAS assume compromissos
durante cerimônia de posse

A ASPAS formou um Conselho
Editorial, responsável pela sugestão,
análise e liberação das matérias pro-
duzidas para o site e boletim eletrôni-
co, assim como para o Informe AS-
PAS. O Conselho padronizou o envio
do boletim às segundas-feiras, para
que os associados já comecem a se-
mana bem informados. As matérias
tratam de temas relevantes referen-
tes à Associação e outros que afetem
a vida dos aposentados e pensionis-
tas, quer sejam relacionados ao Ser-

Criado Conselho Editorial para Informe e Boletins Eletrônicos
pros ou fundos de pensão em
geral, quer sejam propostas ou
decisões de âmbito de governo.
Há ainda notícias relacionadas
a melhoria da qualidade de vida,
com ênfase em práticas saudá-
veis.

O Conselho editorial é com-
posto pelo diretor de comunica-
ção da ASPAS, que é também
seu coordenador, Julio Cesar Pinto
Guedes, pelo diretor-presidente, Pau-
lo Coimbra, pela diretora social, Ana

Maria de Castro e pelos conselheiros
deliberativos Rogério Porto e Luiz An-
tonio (Gato) Martins.

Acima, pla-
teia  presente
à solenidade
de posse. Ao
lado, após a
cerimônia, a
confraterni-
zação conti-
nuou, com
salgadinhos e
refrigerantes

Paulo Coimbra

Luiz Antonio
(Gato)

Marlene Majella

tar e administrar: a entrada dos ativos
na ASPAS; a situação dos planos PS I e
PS II com a redução da taxa de juros; e
a luta pelo serviço passado.

Marlene Majella, vice-presidente do
Conselho Deliberativo enfatizou dois de-
safios importantes: a representação dos
ativos; e a luta pelo plano de saúde.


