
 
 

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2015.   Ofício ASPAS – 002/2015                                                                                                     

Ao Senhor Interventor no SERPROS 

     Dr. Walter de Carvalho Parente 

Do Presidente da ASPAS – Associação de Participantes e Assistidos do SERPROS 

      Paulo Barbosa Coimbra 

Senhor Interventor, 

A ASPAS – Associação de Participantes e Assistidos do SERPROS – é uma entidade 

que tem por objetivo congregar e representar os aposentados, pensionistas e ativos do 

SERPROS, defendendo seus interesses junto ao SERPRO, SERPROS e instituições atuantes 

no sistema de previdência.  

Nesses quase 17 anos de existência, na qualidade de porta-voz dos participantes, 

temos procurado interagir com a Direção do SERPROS, ora a apoiando, como no processo de 

Saldamento do PS-I, ora manifestando nossa crítica, como no caso das aplicações no BVA.  

Especificamente em relação ao BVA, a ASPAS, juntamente com a ANAPAR, liderou um 

movimento, que reuniu cerca de 2500 assinaturas de participantes ativos e aposentados, 

solicitando uma auditoria da PREVIC na área de investimentos do SERPROS, o que resultou 

na autuação do ex-Diretor de Investimentos, no ano passado. 

Infelizmente, as últimas administrações têm sido marcadas por graves problemas de 

governança, inclusive com a cassação ilegal de mandatos de conselheiros eleitos. 

Por essas e outras razões, há muito estávamos extremamente preocupados com a 

correta aplicação dos recursos do SERPROS, e com o possível impacto negativo na saúde 

financeira e atuarial dos planos. Vemos, portanto, com positiva expectativa, a decisão da 

PREVIC em intervir no Fundo, como forma de evitar danos maiores, mesmo considerando os 

impactos negativos de curto prazo que esta medida, certamente, trará na credibilidade do 

Fundo entre os participantes e, especialmente, entre os empregados da patrocinadora ainda 

não participantes. 

Em face do acima exposto, e no sentido de, na medida do possível, tranquilizar nossos 

associados, gostaríamos de solicitar uma audiência com V.Sa. Acreditamos que poderemos 

subsidiar suas ações com importantes informações e avaliações, de um ponto de vista 

diferenciado em relação à posição institucional. 

Esperamos contar com a sua aquiescência ao nosso pedido, ao tempo em que lhe 

desejamos sucesso nessa sua difícil e importante missão. 

Atenciosamente, 

Paulo Barbosa Coimbra 

Diretor-presidente da ASPAS 


