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6º Prêmio Boas
Práticas de
Gestão
Previdenciária

O 15º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem e 2º Seminário Aneprem
/ Associações Estaduais de RPPS vão acontecer no Auditório Lago Azul e nas
salas conjugadas: Serra Dourada + Aguas Quentes e Lago das Brisas + Parque
das Emas do Centro de Convenções de Goiânia-GO, de 28 a 30 de setembro de
2015. O Espaço Cerrado será destinado a montagem de estandes e coffe-break.

PALESTRANTES CONFIRMADOS
No último dia 28 de Abril, a diretoria da Aneprem esteve pessoalmente no
gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso com
o propósito de convidá-lo a participar do 15º Congresso Nacional de
Previdência, o qual agendou sua presença.

Os diretores, Heliomar Santos (presidente), Celia Veronica ( vice-presidente) e
Herickson Rangel (tesoureiro) também estiveram com o chefe de Gabinete do
Ministério da Previdência Social, Lindolfo Sales, oficializando a entrega do
convite ao Ministro Carlos Gabas para participar da cerimonia de abertura.
Estão confirmadas também as presenças do Secretário de Politicas de
Previdencia Social, Benedito Adalberto Brunca; do Secretário de Políticas de
Previdência Complementar, Jaime Mariz de Farias Junior; do jornalista da
Globo News, Sidney Rezende; do juiz Federal, Fábio de Souza; do jurista Fábio
Zambitte; dentre outros profissionais de renome.

O regulamento do 6º Prêmio Boas
Práticas de Gestão Previdenciária
já está disponível no
www.aneprem.org.br. Nesta
edição foram inseridas novas
práticas, como: a
proporcionalidade da Comprev,
as atualizações das ferramentas
de gestão (DAIR e DIPR), a
criação de uma política de
segurança e a utilização do novo
plano de contas. As inscrições vão
até o dia 31 de julho de 2015 e a
comprovação das práticas
desenvolvidas deverá ser,
preferencialmente, enviada
eletronicamente. Os documentos
serão avaliados por
representantes da Aneprem e do
Ministério da Previdência – MPS.
A cerimônia de premiação vai
acontecer, durante o 15º
Congresso Nacional da Aneprem.
O prêmio visa estimular as
unidades gestoras de RPPS a
desenvolveram boas práticas de
gestão, por meio de ações que
possam otimizar seu
desempenho, recuperar e garantir
sua confiabilidade junto aos seus
servidores, segurados,
fornecedores e toda a sociedade.
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BB e CAIXA confirmam parceria no 15º Congresso da Aneprem
A Aneprem renovou parcerias com
o Banco do Brasil e a Caixa
Econômica Federal com vistas ao
15º
Congresso
Nacional
de
Previdência.
Em visita a Caixa Econômica
Federal e ao Banco do Brasil, no
mês de abril/15, o Gerente de
Clientes e Negócios da Caixa
Econômica
Federal,
Gilson
Fernando Silveira disse que irá
apoiar a participação de um

“garoto-propaganda” no evento
para realização de uma tarde de
autógrafos.
Já o Gerente Geral da Unidade de
Gestão Previdenciária do Banco do
Brasil, Rodrigo S. Nogueira, disse
da
oportunidade
de
mais
funcionários
da
instituição
poderem participar do Congresso
uma vez que ele será realizado em
Goiânia-GO. “Será uma boa
oportunidade de atualização”,

declarou.
Outros patrocinadores também já
confirmaram a participação e outros
ainda estão em negociação.
Não fique de fora deste grande
evento que acontecerá nos dias 28 a
30 de setembro. Entre em contato
com a diretoria executiva pelo
telefone (21) 3236- 3566-7406 ou via
e-mails diretoria@aneprem.org.br
ou
eventos@aneprem.org.br e
garanta sua participação.

PRESTANDO CONTAS
Em reunião conjunta da diretoria executiva com o conselho administrativo e fiscal da
Aneprem, realizada no IPREV – DF, no mês de março/15 o tesoureiro Herickson
Rangel apresentou as contas do exercício de 2014 que foram aprovadas
pelo conselho fiscal e homologadas pelos demais conselheiros participantes. Para
ter acesso a prestação de contas basta acessar o link http://zip.net/bsrtsD.
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