
Ficam convocados todos os associa-
dos da ASPAS, na forma disposta nos 
artigos 17, 18, 19, 20 e 64 do Estatuto, 
para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, na sala da ASPAS, Avenida 
Rio Branco, 120, sala 918, Centro, Rio 
de Janeiro (Estação Metrô Carioca), no 
dia 29 de abril de 2015, às 14:00h, em 
primeira convocação, com a presença 
mínima de um terço dos associados e 
às 14:30h, em segunda e última convo-
cação, com qualquer número de asso-
ciados, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:

I – APROVAÇÃO DO BALANÇO 
PATRIMONIAL DA ASPAS, DA DE-
MONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
DO EXERCÍCIO E DO RELATÓRIO 
DE CONTAS E ATOS DA DIRETO-
RIA EXECUTIVA REFERENTES AO 
EXERCÍCIO DE 2014;

II – ASSUNTOS GERAIS.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2015.

Hélio Carlos Gehrke
Presidente do Conselho 

O futuro do nosso fundo de pensão depende do seu voto
Estamos diante de uma gran- 

de responsabilidade: as elei-
ções para os Conselhos Delibe-
rativo (CDE) e Fiscal (COF) do 
SERPROS. Conforme estabelece 
a legislação, a metade dos con-
selheiros é indicada pela patro-
cinadora, daí a importância de 
garantir que a outra metade 
seja realmente preenchida por  
candidatos que representem as 
demandas dos participantes, de 
modo a propiciar um mínimo de 
condições de lutar pelos nossos 

direitos e pela saúde financeira do 
nosso fundo.

Assim, conclamamos todos,  
aposentados, pensionistas e 
ativos, a votar nos dias 11 e 12 
de maio. Apesar da dificuldade 
adicional caracterizada por uma 
eleição tão curta e ainda por cima 
restrita à internet, é imprescindí-
vel que se alcance uma votação 
maciça. Há sérios problemas a 
serem enfrentados, como, por 
exemplo, os investimentos duvi-
dosos realizados pelo SERPROS, 

cujo eventual  prejuízo será 
rateado por todos nós, o que 
só reforça a necessidade de es-
colha de candidatos autênticos. 

Caso algum associado te-
nha dificuldades em votar pela 
internet, a ASPAS coloca suas 
instalações à disposição. Vamos 
garantir uma aposentadoria 
tranquila para os muitos anos 
que virão.

Diretoria da 
ASPAS

Edito
rial 

Edito
rial 

ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Com esta edição do Informe 40, a  
ASPAS convoca seus associados  
ativos e aposentados a compare-

cerem, no dia 29 de abril, à sua Assem-
bleia Geral Ordinária. Na oportunidade 
estarão disponíveis para verificação o 
balanço anual de 2014, aprovado pelos 

ASPAS convoca associados para apreciação 
do Balanço de 2014 e Plano de Trabaho 

Conselhos Deliberativo e Fiscal da Asso-
ciação, e os diretores poderão responder 
a eventuais dúvidas que surjam. Serão 
ainda abordados na AGO os principais 
itens do Plano de Trabalho da diretoria 
executiva para 2015. Sua presença é 
fundamental. Participe! 

Leia a plataforma dos
candidados à eleição do SERPROS

Páginas 7 e 8 

Página 6

Plano de saúde da Caberj e 
Plano Odontoprev 

Conheça o Plano de Trabalho 
da ASPAS em 2015

Página 3

Reunião mensal 
com associados 
dia 6 de maio

A ASPAS comemorou o Dia do Aposentado 
com um almoço entre os associados, no qual 
cada um arcou com a própria despesa
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PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 16
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2014

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 31/12/2014, somos de parecer favorável à aprovação dos referidos documentos pela Assembleia Geral Ordinária 
da ASPAS, sendo que este Conselho examinou a documentação referente ao período de janeiro a dezembro de 2014.

Rio de Janeiro,  24 de março de 2015.

Irene Marques da Silva Marques  
Conselho Fiscal 

Paulo Fernando Kapp  
Conselho Fiscal

Maria das Graças Amora
Conselho Fiscal

DELIBERAÇÃO Nº 34 DO CONSELHO DELIBERATIVO

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 16 da ASPAS, de 24.03.2015, sobre o exame das 
Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício) de dezembro/2014, 
bem como sobre as Contas e Atos da Diretoria Executiva da ASPAS do exercício de 2014; 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 31.12.2014. 

Rio de Janeiro, 25 de março de 2015

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 
(Galeria dos Empregados do Comércio) 
CEP 20040-001
Tels : (21) 3852-9276 e (21) 98055-3939
E-mail: aspas@aspas.org.br e  aspas.
br@gmail.com
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

EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTAS E ATOS 
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ASPAS DO EXERCÍCIO DE 2014

aspas
associação dos participantes
e assistidos do SERPROS

aspas
associação dos participantes
e assistidos do SERPROS

Conselhos da ASPAS em ação
Em sua primeira reunião do ano,  

os Conselhos Fiscal (CF) e 
Deliberativo (CD) da ASPAS se 
reuniram nos dias 23, 24 e 25 de 
março. O primeiro para  analisar e 
emitir parecer sobre o balanço e o 
relatório de contas e atos da Dire-
toria Executiva (DE), referentes a 
2014, e o segundo para analisar e 
emitir deliberação sobre o balanço 
e o relatório de contas e atos da DE, 
referentes a 2014, considerando o parecer do Conselho Fiscal.
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ASPAS participa de 
palestra sobre Alzheimer

O diretor-presidente Paulo Barbo- 
sa Coimbra e os diretores Ana 

Maria Monteiro de Castro  e João Carlos 
Afilhado dos Santos estiveram na sede 
da APAZ - Associação dos Parentes 
e Amigos de Doentes de Alzheimer 
e outras demências -, no centro do 
Rio, no final de fevereiro, assistindo 
palestra e vídeo sobre Alzheimer. O 
material foi tão interessante que gerou 
duas matérias no boletim eletrônico 
da ASPAS. Motivou ainda o convite 
para que a APAZ fosse à ASPAS 
ministrar a palestra aos associdos, o 
que vai acontecer em breve, prova-
velmente na reunião de 6 de maio. 
Não perca!

Ao fazer sua declaração de Imposto de Renda deste ano,  
       muita atenção caso decida importar os dados da 

declaração do ano passado, pois foi criada uma nova Unidade Gestora do 
Fundo do Regime Geral (FRGPS), com CNPJ distinto do INSS. 

Desta forma, se o CNPJ e o Nome não forem corrigidos, a declaração poderá 
ficar retida em malha. Quem já fez a entrega e não observou este detalhe deve 
enviar declaração retificadora.

2015: atenção especial

ASPAS está disponi-
bilizando uma nova 
carteira social, com 
o nome e endere-

ços atualizados, a todos os 
associados que desejarem. 
O modelo é confeccionado 
pela própria associação e 
encaminhado por e-mail, 
para que o aposentado, 
pensionista ou ativo possa 
imprimir em sua casa, ou buscar na sede da ASPAS, se preferir. 
Se você ainda não tem o modelo novo, entre em contato conosco.

ao novo CNPJ do INSS para 
não cair na malha fina 

I - Junto ao SERPROS, 
a ASPAS
a) continuará acompanhando a 

Gestão de Investimentos do SER-
PROS;

b) proporá auxiliar no contacto 
com os saldados do PS I para sensi-
bilizá-los da necessidade de ingressar 
no PS II;

c) envidará ações para obter o 
retorno das OFND (Obrigações do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento) 
- Processo ABRAPP.

II - Junto ao SERPRO, 
a ASPAS
a) implementará medidas para re-

ceber o relatório mensal de utilização 
do PAS-SERPRO (CASSI) pelos apo-
sentados  e a permissão de entrada nes-

te plano de aposentados dele excluídos;
b) negociará a possibilidade de des-

conto em folha das contribuições dos 
associados Ativos;

c) iniciará entendimentos com a Di-
retoria do SERPRO para obter o aporte 
dos Serviços Passados, já reconhecidos 
pelo SERPRO e SERPROS

III - Fortalecimento da ASPAS
a) redefinir o cronograma para filia-

ção dos ativos e assistidos não sócios da 
ASPAS,não apenas no RJ mas tam-bém 
em Brasília e demais regionais;

b) continuar com as reuniões mensais 
com associados buscando incentivar e 
tornar esses momentos atrativos;

c) buscar a implementação de ati-
vidades culturais e sócio-recreativos, 
divulgando passeios, eventos, promo-

vendo palestras e identificando assun-
tos do interesse dos associados;

d) atuar no sentido de prestigiar 
trabalhos/serviços de associados em-
preendedores;

e) implementar ações que visem 
a maior participação nos eventos da 
UNIDASPREV;

IV - Benefícios e Serviços

Além de continuar o trabalho de 
identificação geral de novos convê-
nios de benefícios e serviços, buscar 
atendimentos médicos gratuitos ou 
com preços mais acessíveis para os 
aposentados mais carentes. Atualizar o 
site da ASPAS com instruções sobre o 
funcionamento dos convênios ativos e 
manter nossos associados informados, 
via Boletim Eletrônico.

Diretoria levará palestra para 
reunião da Associação

Atualize sua carteira social 

Plano de Trabalho inclui ações junto ao SERPRO, SERPROS e associados



Informe AspasNº 40 -Abril de 20154

ASPAS BALANÇO SINTÉTICO 2014
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ASPAS DRE SINTÉTICA 2014
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Para entrar em sua área res- 
trita e ter acesso a várias in- 
formações exclusivas para 

os associados, entre no site, www.
aspas.org.br, vá até o menu Área 
Restrita aos Associados, em se-
guida ao menu desejado, escolha o 
título que lhe interessa e logo após 
clique no ano que quer ver. Se-
rão solicitados seu Nome (siga as 
instruções contidas na tela) e senha 
(caso você já tenha a senha basta 
entrar com ela e pronto). Exemplo: 
na Área Restrita escolha “ Atas”; 
em seguida escolha o título que 
deseja, vamos supor,  “Diretoria”, 
e logo após clique no ano desejado.

É SuA PRImEIRA VEz nA ÁREA REStRItA?
Caso seja esta a primeira vez que você entra na área restrita após jan/2015, 

clique em Esqueceu sua Senha, e siga as instruções mostradas na tela. Você 
receberá sua senha através do e-mail que você tem cadastrado na associação. 
Se ainda não tiver e-mail cadastrado na ASPAS, ligue para nós pelo telefone 
(21) 3852-9276 ou (21) 98055-3939 e fale com a Márcia, de segunda à sexta 
no horário comercial.

mAntER O CADAStRO AtuALIzADO É ESSEnCIAL
Toda semana a ASPAS encaminha, por exemplo, o boletim eletrônico, com 

informações recentes de interesse de seus associados. Caso seu e-mail não 
esteja atualizado, você deixa de recebê-lo. O Informe ASPAS, quando impresso, 
é enviado pelos correios. Se você não atualizar seu endereço, ou mesmo um 
CEP que eventualmente tenha mudado, o Informe é devolvido e você fica sem 
o jornal.  Às vezes, dependendo da situação, a ASPAS precisa de uma comuni-
cação urgente com seus associados, e os dados que estão no cadastro, inclusive 
telefone, é que serão utilizados com esta finalidade. Portanto, é fundamental 
que você mantenha seus dados cadastrados. Aproveite para verificar se está 
tudo certinho acessando a área restrita. Clique em Seus Dados Cadastrais para 
realizar qualquer alteração, inclusive sua senha. Boa navegação!

Conhece bem sua Área Restrita no site da ASPAS?

Quando do saldamento do PSI, os  
participantes que não optaram 

pelo PS II sofreram perdas em seus 
direitos adquiridos, relativas aos bene-
ficios de risco. Na ocasião, a ASPAS 
reuniu-se com a Associação Nacional 
dos Participantes de Fundos de Pen-
são (Anapar) e a Superintendência 
Nacional de Previdência (Previc) e foi 
originada uma correspondência, através 
da Anapar, para a Previc, em defesa dos 
participantes. Até o momento, porém, 
não temos resposta da Previc.

Previc ainda deve resposta 
sobre perda de direitos 

adquiridos

O convênio realizado entre a 
ASPAS e o Plano de Saúde CA-

BERJ continua disponível aos nossos 
associados e a seus dependentes não 
contemplados pelo PAS/SERPROS e 
CASSI, no Rio de Janeiro. A ASPAS 
está ultimando as negociações para 
levar o plano também para outros 
estados ainda neste semestre. Aguarde 
novidades para breve.

Plano de saúde da Caberj 
atenderá a outros estados

Plano odontológico
A ASPAS continua com o  con- 

vênio com o plano ODONTO-
PREV, de abrangência  nacional, 
para todos os associados que se in-
teressarem. Mais detalhes em www.
odontoprev.com/campanha/aspas.

Informamos que, 
em primeira instância, 

perdemos a ação contra o adicional 
de 35% nas contribuições dos patici-
pantes do SERPROS. Entramos com 
recurso no Tribunal de Justiça e a 18ª 
Câmara Cível decidiu que o referido 
recurso deveria ser julgado por uma 
das Câmaras Cíveis Especializadas em 
direito do consumidor. O SERPROS 
recorreu dessa decisão, mas seu re-

Ação dos 35% em segunda instância

Desaposentação O STF já reiniciou o julgamento, 
mas foi novamente interrompido e só 
deve ser retomado no próximo trimestre. 
Caso ele seja favorável para os poupa-
dores, a Assessoria Jurídica da ASPAS 
irá avaliar a repercussão do julgamento 
para orientar os seus associados.

Cadernetas de Poupança 

Interrompido em 2014, quando 
a  Ministra Rosa Weber pediu vista, 
estamos aguardando que o processo da 
desaposentação volte à pauta do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Até agora são 
dois votos favoráveis, um do Ministro 

Marco Aurélio, de forma plena, e outro 
do Ministro Luís Roberto Barroso, com 
ressalvas.

Jurídico em ação

curso foi negado. Acreditamos que, no 
primeiro semestre deste ano uma dessas 
Câmaras Cíveis julgue o recurso.
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ELEIÇÕES PARA OS CONSELHOS DO SERPROS: O QUE VOCÊ PRECISA SABER
	A eleição acontece apenas nos 

dias 11 e 12 de maio e somente pela 
internet. A ASPAS enviou documento 
ao SERPROS mostrando, através de pes-
quisa, que a maioria dos fundos de pensão 
dá prazo mais dilatado e permite voto por 
telefone, para facilitar especialmente aos 
aposentados e pensionistas, mas até agora 
não houve resposta. Caso você não tenha 
a senha de acesso para área restrita do 
SERPROS, não se esqueça de solicitá-la 
com antecedência;

	Serão eleitos para o Conselho 
Deliberativo (CDE) dois membros titu-
lares e dois respectivos suplentes. Para 
o Conselho Fiscal (COF), um membro 
titular e dois suplentes. De acordo com 
o regulamento do SERPROS, capítulo 
III, as vagas de titular no CDE e no COF 
serão preenchidas pelos candidatos mais 
votados, e seus suplentes serão aqueles 
que tenham obtido o maior número de 
votos depois deles. Os mandatos dos 
conselheiros serão de quatro anos.

	Metade das vagas já é garantida 
para os indicados da patrocinadora. Te-
mos direito de escolher apenas a outra 
metade. É preciso, pois, que escolhamos 
com discernimento, candidados que 
realmente representem os anseios dos 
participantes ativos e aposentados. 

Plataformas dos candidatos
Veja nesta página um resumo da 

plataforma dos candidatos ao Conselho 
Fiscal do SERPROS que são associados 
à ASPAS e na seguinte um resumo da 
plataforma dos candidatos associados 
concorrentes ao Conselho Deliberativo.

FGTS: correção de 1999 a 2013 Bitributação do Imposto de Renda no 
período de 1989 a 1995A Defensoria Pública da União em Porto Alegre 

(RS) ajuizou uma ação civil pública tendo como 
objeto a correção do FGTS pela inflação em substi-
tuição à Taxa Referencial (TR), que apenas a partir 
de 1999 vem aplicando índices inferiores à inflação. 
Um partido político deu entrada com um processo 
pedindo a mesma coisa e aguarda julgamento. O 
Juiz Federal que vai julgar a ação acatou o pedido 
da defensora pública para que o resultado da ação 
alcance todos os trabalhadores do Brasil. Agora 
temos que esperar, já que a solução deste processo 
será dada pelo Supremo Tribunal Federal.

Candidatos ao COF

 “Experiência e renovação por um Serpros dos participantes!”

THADEU ERNESTO SENNA PORTELLA 
Nº 20
Analista de sistemas, aposentado pela área de 
desenvolvimento de sistemas.

1 - Adotar postura rigorosa no controle e fiscalização das decisões de todas 
as áreas não só dos procedimentos contábeis e das aplicações financeiras, como 
também nas decisões que afetam a governança corporativa do SERPROS, zelando 
pela legalidade das decisões e da transparência da gestão e procurando antecipar-
se aos fatos, sem necessidade de ser demandado por algum órgão ou participante.

2 - Atuar de forma ativa promovendo a transparência das ações do Conselho 
Fiscal de maneira que os participantes possam saber da saúde financeira da nossa 
Instituição.

3 - A transparência total das contas e atos administrativos do SERPROS, com 
o detalhamento das atas do COF, pois, ora tem apresentados os assuntos de forma 
genérica.

4 - Estender a paridade dos conselhos também para a diretoria do SERPROS, 
possibilitando que todo participante possa votar para a eleição de diretores que 
representem de fato os interesses dos participantes.

5 - Regulamentar o voto de qualidade (voto de minerva) no CDE e no COF, com 
utilização somente em caso de urgência da decisão. 

6 - Buscar condições para a redução das contribuições dos participantes assistidos 
do PS-I aos níveis praticados para o PS-II.

7 -  Procurar maior segurança para os investimentos (avaliando os aspectos social e 
ambiental) do PS I e do PS II, utilizando consultorias especializadas para obter a renta-
bilidade necessária com o menor risco possível de decisões equivocadas.

8 - Providenciar a contratação de permanente consultoria e assessoramento 
técnico para auxiliar nas atividades de controle da Entidade.

Analista de Sistema, aposenta-
do pela área financeira

PAULO FERNANDO KAPP 
Nº 17

1 - Adotar postura intransigente no controle e 
fiscalização das decisões de todas as áreas não só dos 
procedimentos contábeis e das aplicações financeiras, 
como também nas decisões que afetam a governança 
corporativa do SERPROS;

2 - Zelar pela legalidade das decisões e da transpa-
rência da gestão e procurando antecipar-se aos fatos, 
sem necessidade de ser demandado por algum órgão 
ou participante;

3 - Instituir o Comitê de Controles Internos que 
atue como um órgão consultivo e de assessoramento 
ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo iden-
tificando riscos e propondo ações para minimizá-los;

4 - Atuar de forma ativa promovendo a transpa-
rência das ações do Conselho Fiscal de maneira que 
os participantes possam saber da saúde financeira da 
nossa Fundação;

5 - Exigir que os repasses legais da Patrocinadora 
sejam pontualmente aportado nas contas dos parti-
cipantes evitando perdas na rentabilidade das cotas.

“Peço o seu voto em um segundo mandato 
com mais conhecimento e experiência nos 
assuntos internos e de gestão.”

Dr. Afrânio: O advogado informou que até o final de abril/15 já 
estará com a documentação que será fornecida pela Justiça Federal 
permitindo o desdobramento  da execução em pequenos grupos de 
autores, bem como estará aberta a possibilidade de ingresso de asso-
ciados da ASPAS que não ingressaram no início do processo em 2002. 
Os novos autores entrarão a partir da execução (as condições para 
os novos serão definidas pela Diretoria da ASPAS com Dr. Afrânio).

Dr. Antonio Vieira: os processos de bitributação em mãos do Dr. 
Antonio continuam aguardando o primeiro cálculo para avaliação.
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“Atuação pautada na ética, na honestidade e no diálogo”

Informe Aspas

Conheça um resumo da plataforma dos candidatos ao CDE

Candidatos ao CDE

“Tenho como princípios a independência 
de governo, de partido político e das direto-
rias das empresas.”

1 - A transparência total das contas e atos ad-
ministrativos do SERPROS;

2 - O retorno total do Superávit do SERPROS 
aos contribuintes, seja como redução das mensali-
dades, como redução na taxa de administração ou 
na forma de benefícios;

3 - A criação do financiamento imobiliário aos 
participantes com juros próximos da meta atuarial 
(4,75%). Seguindo exemplo da PREVI, dos fun-
cionários do Banco do Brasil;

4 - Extender a paridade dos conselhos também 
para a diretoria do SERPROS, possibilitando que 
todo participante possa votar para a eleição de di-
retores que representem de fato os interesses dos 
funcionários do SERPRO. Rever as regras para o 
“voto de Minerva” que reforça os poderes dos inte-
resses da diretoria ao invés de valorizar as decisões 
que são de interesse dos participantes.

Como de costume, no Informativo que precede as eleições, a ASPAS publica um resumo da plataforma 
dos candidatos que são seus associados, sem que isso represente apoio ou indicação de voto, já que, 

institucionalmente, a ASPAS não patrocina nenhuma candidatura. 

FABIANO TURCHETTO 
Nº 6

Lotado em Florianópolis, é 
Analista de Desenvolvimento 

Lotado em Fortaleza, Mario é Técnico de 
Informática da área administrativa. 

MARIO EVANGELISTA DA SILVA NETO 
Nº 2

“Lutarei para resgatarmos o nosso Serpros de ‘interferências’, prin-
cipalmente depois dos últimos acontecimentos divulgados na imprensa.”

1 - Defendemos que a aprovação ou rejeição de sindicâncias ou proces-
sos administrativos sejam decididos por maioria absoluta dos membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal separadamente por 50% + 1, evitando usos 
indevidos para perseguições e intimidações.

2 - Defendemos o voto direto para eleição dos Diretores de Administração 
e o de Seguridade (Benefícios) do Serpros.

3 - Propomos um Fundo de Assistência à Saúde no SERPROS, disponível 
na Internet para leitura e download, onde propõe-se que o SERPROS se cre-
dencie em convênios com planos de saúde tipo CASSI e outros. 

4 - Disponibilização de Empréstimos Emergenciais de Saúde para casos 
de altíssimo risco de morte;

5 - Criação de Lista de Discussão Institucional do SERPROS moderada 
pelos conselheiros para responderem todas as dúvidas ou questionamentos 
dos colegas do SERPROS. 

6 - Visitas às regionais e escritórios a cada 3 meses para discussões com 
os empregados, participantes e assistidos.

7 - Reuniões Sistemáticas com OLTs e Sindicatos para atuação em conjunto 
com os Conselheiros eleitos;

8 - Participação da ASPAS nas discussões preliminares de mudanças no 
plano, majoração de contribuições ou outros temas que afetem diretamente 
aos colegas do Serpros, para análises de impactos, riscos e receber críticas e 
sugestões de melhorias.
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1 -  Atuação pautada na ética, na honestidade, no diálogo, e na independência 
e autonomia política e administrativa para defender livremente os interesses 
dos participantes e assistidos do SERPROS;
2 -  Transparência, com cumprimento estrito das leis e normas, aprimorando 
Ferramentas de Gestão e Comunicação em linguagem acessível e mecanismos 
de Governança e Participação Direta;
3 -  Planejamento levando em consideração as projeções para a conjuntura 
político-econômica e o planejamento estratégico corporativo da patrocinadora;
4 - Aprimoramento contínuo das estruturas organizacionais do SERPROS; 
5 - Buscar a continuidade do Crescimento Sustentável do Patrimônio do 
SERPROS;
6 - Avaliação criteriosa e técnica do Plano de Inventimentos do SERPROS 
e acompanhamento rigoroso do Grau de Exposição a Riscos, visando o 
crescimento e a proteção do Patrimônio do SERPROS.

Lotado em Fortaleza, Fabio é 
Analista de Desenvolvimento

Pa r a  q u e  
seus  as -

sociados pos-
sam agendar 
o  c o m p r o -
m i s s o  c o m 
antecedência, 
a diretoria da 
ASPAS fixou a reunião mensal sempre na 
primeira quarta-feira do mês, como já foi 
no passado. O encontro começa às 14:30h e 
acontece na sede da Associação, pertinho da 
estação Carioca de metrô. “É uma data fácil 
de lembrar e nosso novo endereço é bem 
próximo ao metrô, o que dá uma comodida-
de maior para os associados. Convidamos 
todos que venham sempre prestigiar nossas 
reuniões. A ocasião é ótima para esclarecer 
dúvidas e passar novidades sobre o Serpros, 
o desempenho dos fundos, os processos jurí-
dicos etc”, alertou o diretor-presidente, Paulo 
Barbosa Coimbra.

Toda primeira quarta-feira 
do mês é dia da reunião 

na ASPAS. Participe

Toda primeira quarta-feira 
do mês é dia da reunião 

na ASPAS. Participe
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