ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DA DIRETORIA EXECUTIVA E DOS
CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DA ANEPREM EXERCÍCIO 2016

Aos 20 dias do mês de julho de 2016, às 14 horas, na sala de reuniões do Hotel Atlântico
Búzios, localizado na Estrada da Usina, 294 - Praia da Armação, na cidade de Búzios-RJ, foi
realizado o 2º Encontro de Dirigentes da ANEPREM com a participação de diretores e
conselheiros, conforme lista de presença em anexo, para deliberarem os seguintes assuntos: 1)
Informes gerais da presidência; 2) Homologação da nova imagem institucional da Aneprem;
3) Processo de avaliação do 7º Prêmio Boas Práticas de Gestão Previdenciária; 4)
Preparativos finais para o 16º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem; 5) Outros
assuntos de interesse dos associados. O Presidente da Aneprem, Sr. Herickson Rangel, iniciou
os trabalhos agradecendo a presença de todos e convidando a Sra. Léa Praxedes para
secretariar a reunião tendo em vista que o secretário Evandro Antonio estava muito ocupado
na realização do 10º Congresso Estadual da AEPREMERJ. O Presidente aproveitou para
prestar as seguintes informações: (a) Reunião das associações com secretário de Previdência
em Brasília-DF, no dia 9 de junho do ano andante, ocasião em que foi entregue a CARTA DO
RPPS elaborada em conjunto com as associações, contendo o anseio de todos que labutam
pela previdência própria onde, perante o novo Secretário de Previdência Social Dr. Marcelo
Abi-Ramia Caetano, que estava com a competente equipe ministerial: Dr. Benedito Brunca,
Dr. Narlon Gutierre e Dr. Allex, todos os presentes se manifestaram dispostos a participar do
debate da reforma da previdência objetivando a garantia e a sustentabilidade do sistema
brasileiro de previdência dos servidores públicos e o empoderamento do RPPS. Também
informou que irá cobrar resultado inerente a todas as solicitações contidas no manifesto a fim
de que se obtenha o feedback esperado para os RPPS; (b) Eleição Abipem - informando que
ocorrerá no dia 26/7/2016 durante o Encontro Jurídico da Apeprem e que o edital se encontra
no site da associação e a partir de agora se espera-se trabalhar em conjunto e seguir em frente
visando oferecer maior cobertura e defesa dos RPSS; (c) Balancetes do 1ª quadrimestre de
2016 já disponibilizados no site da Aneprem e podem ser analisados por todos; (d) Seminário
E-social que ocorrerá em São Paulo-SP, nos próximos dias 2 a 4 de agosto de 2016, uma
realização do Comitê Gestor do E-Social, entregou a programação e incentivou aos que
puderem entrar e aproveitar as vagas disponibilizadas no tão importante evento destinado aos
órgãos públicos e será uma ferramenta imprescindível tendo em vista que substituirá vários
documentos tais como: GFIP, RAIS, DIRF, PPP, entre outros. Ato contínuo, o Sr. Presidente
continuou em sua apresentação, desta feita apresentando a nova logomarca da Aneprem que
foi elaborada pela conselheira administrativa Erika Gonzales com o objetivo de solidificar a
marca, tornando-a mais atual e atrativa sem perder sua essência, já que foram mantidos o
guarda-chuva (proteção) e a família (segurado). Em seguida, informou que a mesma foi
colocada numa enquete no site da Aneprem para votação e ganhou a concorrência com a logo
atual. Perguntando aos presentes se a aprovariam, todos foram unânimes em votar na nova
logomarca uma vez que essa atualização enfatizou ainda mais os objetivos da Aneprem.
Quanto ao Processo de avaliação do 7º Prêmio Boas Práticas de Gestão Previdenciária,
informou a composição da comissão julgadora que está encaminhada com as seguintes
presenças, algumas ainda a confirmar: Adm. Herickson Rubim Rangel – Presidente da
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Aneprem; Otoni Gonçalves Guimarães - Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil; Adm.
Ione Macêdo de Medeiros Salem - Diretora da Câmara de Gestão Pública do Conselho
Federal de Administração e Representante do TCU e da Anbima, deixou também em aberto a
possibilidade de participação de membros da Diretoria e Conselheiros cujo RPPS não vá
participar para que possam compor a comissão julgadora mesmo porque a necessidade de
participantes é necessária uma vez que essa avaliação gera muito trabalho, pois a correção é
exaustiva. A seguir, informou sobre os preparativos do 16º Congresso Nacional de
Previdência da ANEPREM a ser realizado no período de 7 a 9 de novembro de 2016, na
cidade de Vitória-ES, apresentou a arte final do evento, composição da mesa de abertura,
período e valores das inscrições para as diversas categorias, despesa estimada do evento como
um todo, e a luta constante na busca de parcerias. Ato contínuo, informou a receita prevista e
apresentou a programação preliminar do evento pedindo o empenho de todos na divulgação e
preparação para que o congresso em tela aconteça da melhor forma possível e possa ser um
marco na vida dos participantes. Por fim, dentro de assuntos de interesse dos associados
apresentou a Agenda Previdenciária do 2º Semestre de 2016, qual seja: Fórum “Para onde vai
a Previdência?” – Revista Investidor Institucional, no dia 21/07, no Rio de janeiro; X
Encontro Temático Jurídico da APEPREM, nos dias 26 a 27 de julho em São Paulo; nos dias
11 a 12 de agosto reunião do CONAPREV em Palmas-TO; nos dias 17 a 19 de agosto X
Encontro Estadual da APEPP, na cidade pernambucana de Cabo de Santo Agostinho; nos dias
12 a 14 de setembro 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão – ABRAPP, em
Florianópolis-SC; nos dias 7 a 9 de novembro o 16º Congresso Nacional da ANEPREM, na
cidade de Vitória-ES; em data a ser definida o 4º Congresso Brasileiro de Conselheiros da
ABIPEM em Brasília-DF e, no período de 23 a 25 de novembro, 36º Encontro de Previdência
da APEPREM, na cidade de Praia Grande-SP. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados
os trabalhos e eu Léa Santana Praxedes, secretariei e lavrei a presente ata que vai assinada por
mim e pelo Presidente Herickson Rubim Rangel, como também por todos os membros da
Diretoria e Conselhos presentes conforme relação anexa.

HERICKSON RUBIN RANGEL
Presidente

LÉA SANTANA PRAXEDES
Secretária-substituta
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