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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ANEPREM

Aos doze dias do mês de março de dois mil e dez reuniram-se na sede da São Paulo
Previdência - SPPREV, a Diretoria Executiva e Conselheiros da ANEPREM, bem como
representantes de instituições financeiras e prestadores de serviços. O presidente do
SPPrev e anfitrião, Sr. Flory apresentou a instituição explanando sobre a nova sede que
foi preparada para receber os portadores de necessidade especiais quanto a todos os
segurados, uma media de 400 pessoas por dia, sendo 600 mil ativos e 400 mil inativos.
Explicou sobre duas carteiras importantes que serão geridos no mesmo prédio do
Instituto de São Paulo: a carteira dos Economistas e dos Advogados. Como informação
que ele foi convidado para participar de uma reunião em Brasília na Escola Fazendária,
um dos assuntos foi sobre a Previdência. A preocupação deles é estar alerta sobre a
mudança sobre a Previdência a médio e longo prazo. Em seguida o Presidente da
Aneprem Senhor Luciano fez os agradecimentos a todos os presentes ressaltando
dificuldades para todos os presentes que representam os diversos municípios do Brasil
pela situação financeira e de gestão agradeceu aos patrocinadores que estão sempre
presentes e a importância da prestação de serviços aos associados e como não existe
objetivo por parte da ANEPREM de arrecadar e investir recursos, são os patrocinadores
que sustentam este trabalho. Apesar da mudança de presidente da Entidade os
patrocinadores não abandonaram, alguns, de uma longa caminhada, como por exemplo:
Bradesco, Itaú e vários outros, não só como patrocinadores, mas como amigos de
caminhada. Estendendo o agradecimento aos novos patrocinadores. Na seqüência o
presidente Senhor Luciano solicitou que todos se apresentassem. Herickson se
apresentou como Tesoureiro da Aneprem e Diretor Administrativo e Financeiro do
Instituto de Vitória agradecendo a presença da diretoria, conselheiros e patrocinadores,
mencionando que espera contar com a adesão desses nos eventos organizados pela
Aneprem. Altair Borgo de Santa Catarina e Presidente do Conselho Fiscal da Aneprem
falou sobre a prestação de contas e justificou a falta no evento de Natal-RN. Na
seguencia, Alberto Marques de São Bernardo. Erica representando Banco Arivenst,
Ana, representando o Banco Arinvest, Claudenir da Conexão Consultores, Paulo
representante da área de previdência da Caixa Econômica de Brasília, Jonas de Santa Fé
do Sul, conselheiro da Aneprem. Emanuel Presidente do Instituto de Petrolina-PE, Jorge
Presidente do Instituto de Aquidauna-MS e da Associação de MS e conselheiro da
Aneprem; Felipe do HSBC, Welligton do Itaú, França da Privatiza Investimento,
Marcelo da Forte Investimentos –Representando o Paraná Investimentos; Paulo Rosset
e Katia representantes do banco BNP Paribas; Marcos (Japa) representante da Grau
Gestão; Francis Banco Natixs; Sergio do município de Pitangueiras e conselheiro,
Edinir e Ronaldo da Credito Mercado, consultor e formador de gestores para
certificação; Luciano da Mais Investimentos; Juliana e Fernanda da Sul América
Investimentos; Juliana da Aneprem, Elisa secretaria da Aneprem; Eliomar de NilópolisRJ, conselheiro da Aneprem e representante no CONAPREV. Rosilda de Fazenda Rio
Grande-PR, representante da Associação do Paraná e conselheira da Aneprem; Gilberto
Silveiro primeiro consultor Jurídico da Aneprem; Osório consultor de previdência em
Pernambuco, presidente do Instituto Caruaru-PE e conselheiro da ANEPREM; Ada
Siqueira presidente da Reciprev e conselheira da ANEPREM; Inácio da Fundação de
Aposentadoria do Estado de Pernambuco e conselheiro da ANEPREM; Lucilene
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Presidente do Instituto de Concórdia-SC e conselheira; Rosana do Instituto de Jaraguá
do Sul e conselheira; Ubirajara sócio da Privatiza; Denize e Aldo do Bradesco; Fagner
presidente do Instituto de Rio Verde-GO e presidente da AGOPREM; Benedito da
NAP - Núcleo Atuarial de Previdencia - Rio de Janeiro; Leandro Medina e Sergio do
Instituto de Previdência de Osasco-SP; Mônica do Bradesco; Maria Jose, Álvaro,
Rodolfo, Alexandre Eugenio da Asset do Banco Safra; Marcos Nunes, ex conselheiro
da Aneprem e atual sócio da LMX Investimentos; Sandra presidente do Instituto do
Estado do Rio Grande do Norte, ex presidente da Aneprem, agradeceu ao Flory e aos
patrocinadores pelas alegrias e transtornos da caminhada com a família Aneprem.
Engrandeceu e agradeceu a todos que já passaram pela Previdência e pela Aneprem.
Convidou para o 2º Encontro de Previdência no Rio Grande do Norte para junho e
estendeu agradecimentos ao Banco Bic e Caixa e todos os outros patrocinadores que já
fecharam patrocínio para os eventos da Aneprem. Explanou sobre a prestação de contas
do evento do Congresso de Natal em 2009, disponibilizando a todos os diretores e
patrocinadores primando pela transparência. O presidente Luciano esta esclarecendo
que as cotas de patrocínio deste ano será para todos os eventos da Aneprem durante o
ano de 2010. Explicando que existe uma dificuldade muito grande da Aneprem auxiliar
todos os eventos regionais. Sendo priorizado para este ano dois na Região Nordeste,
dois na Região Sudeste e um na Região Sul, ressaltou a necessidade de um evento forte
no Rio de Janeiro, uma vez que Aneprem nasce no Rio de Janeiro e tem um
representante no CONAPREV. Comentou sobre o evento grandioso de Salvador pelo
entrosamento com o CONAPREV, vários paises, Ministério de Previdência, apesar da
Sandra pensar que seria sua despedida, mas ouve o evento do Rio Grande do Norte em
2009 e continuará sempre, pois o evento do Rio Grande do Norte será um marco no
calendário de evento de Previdência. Ele diz que haverá outras reuniões com os
patrocinadores e as discussões não serão fechadas estando aberto a sugestões,
construindo os eventos juntamente com a ANEPREM. A seguir Luciano agradece a
participação dos patrocinadores e encerra a primeira parte da reunião, pois na segunda
parte a reunião será com os diretores da ANEPREM. Descontraindo, Sandra desafia
uma partida de futebol dos gestores X patrocinadores. Na segunda parte da reunião o
Presidente Luciano fala da representação do Mato Grosso na ANEPREM, ele ressalta
que existem impedimentos para a representação neste Estado, pois lá eles entendem
Previdência como consorcio e esta não é a cara da previdência e a Aneprem precisa dar
apoio aos municípios que querem e tem o interesse de estar na ANEPREM e fundar
uma Associação. O Herickson falou sobre a forma dos patrocinadores e como eles
participam na hora de contribuir. A Sandra esclarece que os patrocinadores mesmo com
cotas, contribuem dentro de suas possibilidades e planejamento. A Sandra colocou a
dificuldade de evento em Minas Gerais sobre deslocamento e o custo. Ela ressaltou que
o evento de RN será para 500 pessoas, e também discutiram com o Representante de
Pernambuco a data dos eventos. A Preocupação do Luciano é sobre dois eventos no
Estado do Rio Grande do Norte. O representante disse que um evento é um ciclo de
estudos APEP, como evento a parte com patrocínio do governo de Estado sendo que
ANPREM só entra como parceiro, sem custos. Luciano questiona quem será o publico
do evento da APEP, e o Dacio respondeu que não serão só município mas o Estado
como um todo. A Sandra ressalta que o apoio a APEP sempre foi em tudo, desde
captação e organização. O Herickson explana que no ES os eventos são organizados
pela Associação Capixaba com o apoio das Associações Nacionais e aproveita para
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convidar para o evento Capixaba do dia 06 e 07 de maio. Dacio diz que a ANEPREM
sempre pagou os eventos da APEP e o Estado não foi correto por que não esclarece isso,
sendo que o antigo gestor da APEP é conselheiro da ANEPREM e corre risco de ser
expulso da APEP. Esclarece que o evento tem que ser pensado junto APEP e
ANEPREM., mas cobrando a participação dos dois. Helionar esclarece a importância de
se preservar o nome da ANEPREM, estes eventos devem ser conduzidos pela
Associação e com o apoio da ANEPREM. Rosilda coloca as preocupações da falta da
ANEPREM em Curitiba e não entende a discussão de Londrina. Luciano coloca que a
forma de patrocínio para os eventos regionais não pode ter um modelo fechado. Rosilda
se comprometeu conversar com a presidente da Associação APEPREV e confirmar o
interesse na parceria do evento. A Sandra coloca que é necessário, mesmo com
problema de custos um evento em Minas Gerais. Petrolina deu a idéia de buscar
parceria com a Federação de Indústrias de Minas, outra sugestão foi o SESC e a
Universidade, sendo que os alunos não deveriam participar. A Sandra comentou que o
SESC cabem 800 pessoas. O entendimento é que cada evento será discutido caso a caso.
A Sandra pede que se tenha cuidado, porque vários patrocinadores já têm um histórico
de contribuição e merece uma atenção, assim como cuidado com alguns patrocinadores
que só querem negociar a seu bel prazer exigindo coisas que não foram acordadas.
Luciano solicita a Juliana os contatos com os patrocinadores. A diretora Alda se coloca
para apresentar um modelo de captação de recursos, o Luciano solicita a prestação de
contas para o conselho fiscal. Altair coloca que o conselho fiscal deve aprovar as contas
e depois atualizar o site e colocando a disposição para quem deseja mais detalhes. A
Sandra coloca que a prestação de contas é interessante ser apreciada no evento Nacional
possibilitando a participação de todos que tem dificuldade de estar presente e
justificando em seu município. Em seguida Luciano informa a saída do Secretária de
Previdência, sr. Helmut do Ministério da Previdência Social para assumir um posto em
Genebra na Organização Internacional de Seguridade Social. Sandra pensa em fazer
uma homenagem na reunião na CONAPREV e sugere uma placa. Lisanita coloca a
sugestão de enviarmos emails de agradecimento se apresentando e agradecendo o
trabalho. O Herickson sugere que o conselho fiscal se reúna no período da tarde para
analisar as contas de 2009. O representante de Pernambuco Osório coloca que os
eventos estão repetindo muito os assuntos e que deveria dar uma atenção especial, pois
existem palestrantes muito bons na área de Previdência e de repente convidar outros
com assuntos mais impactantes para a formação dos gestores, cita como exemplo o
impacto financeiro nos regimes Próprios com a PEC de piso salarial dos militares e
professores. Sandra coloca o exemplo das aposentadorias especiais e estas discussões
devem ser levadas para o CONAPREV. Osório se preocupa que estas discussões e
mudanças por PECs que ferem autonomias do PACTO FEDERATIVO. Sandra diz que
o trabalho deve ser com os Deputados, que muitos não entendem como funcionam os
Regimes próprios de Previdência, por isso passam muitas leis. Outra sugestão para
apresentarmos aos Deputados é a previdência complementar. Luciano diz que
previdência complementar é interessante, na maioria, para os Estados. Flory diz que
existe um estudo em Brasília e lembra da exigência da portaria Ministerial de adotar o
modelo de Capitalização, sendo que não é um bom modelo para todos. Luciano informa
que as auditorias estão trabalhando nos municípios de forma agressiva e está retirando
o CRP de quem ainda não esta no novo plano de contas. Osório fala novamente quais
são os temas importantes e dar mais tempo para os palestrantes. Luciano sugere que
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cada um entre em contato com seus deputados. Eliomar acrescenta a importância de
chamar a atenção dos deputados, mesmo em ano de eleição, para a responsabilidade
financeira. Sandra coloca que a pauta poderia ser os assuntos já abordados: PEC’s de
pisos salariais, Aposentadorias Especiais, Empréstimos Consignados. Luciano solicita
ao Dr. Gilberto elabore uma nota técnica sobre os temas. Herickson sugere uma nota
técnica sobre o pagamento do PIS/PASEP. Herickson apresenta o site da Aneprem onde
foi inserido uma enquete e terá uma link para discutirmos assuntos previdenciários por
meio de uma comunidade/fórum, bem como solicita aos conselheiros sugestões para
melhorar o site. Ele questiona quem é responsável pelo informativo eletrônico, e a
Sandra disse que a responsável era a Juliana e que a nova diretoria deve resolver isso.
Osório pede que a ANEPREM continue com a Juliana e remunere para que o boletim
continue. Luciano agradece a presença de todos e se coloca a disposição de todos
encerrando a reunião. Sandra coloca que todos que forem a visita técnica deverá se
encontrar na porta do hotel saindo as 8 horas da manhã. Dacio divulga a Pós Graduação
que está em Pernambuco direcionado aos gestores de Regimes Próprios, mas existe
interesse de levar para outros estados como: RN, Bahia, Maranhão, Goiás e Sergipe. A
grade da Pós esta disponibilizada no site da Aneprem. Herickson sugere que essa pós
possa valer como uma certificação dos gestores. E após os informes encerra-se a reunião
que vai assinada por mim Rosilda e demais presentes.
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