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Como determina o Estatuto, apre-
sentamos, como principal desta-

que deste Informe, o relatório de ati-
vidades da Diretoria Executiva e o ba-
lanço anual do exercício de 2008, que
serão submetidos à aprovação dos
associados na Assembléia Geral Or-
dinária, a ser realizada no próximo dia
28 de maio. A novidade deste ano é
que o relatório de atividades abrange,
além do ano de 2007, os quatro pri-
meiros meses de 2008, já que a nova
Diretoria toma posse este mês. “Na
verdade é um balanço de atividades e
também um balanço de gestão”, resu-
me o Presidente da Associação, Luiz

Aspas apresenta balanço anual e
relatório de atividades de 2008

Antonio (Gato) Martins.
Os documentos originais, com as

assinaturas dos responsáveis, estão à
disposição dos associados na sede da
ASPAS. Podem também ser impres-
sos através do site www.aspas.og.br.

Assembléia também dará posse
à nova Diretoria e Conselhos
Além de aprovar a prestação de

contas, a Assembléia Geral terá como
destaque a ratificação da eleição da
chapa eleita pelos associados e a pos-
se da Diretoria Executiva e dos Con-
selhos Deliberativo e Fiscal para o
período 2008/2011. “Esperamos um

comparecimento maciço em função da
importância da pauta”, afirmou Paulo
Barbosa Coimbra, Presidente do Con-
selho Deliberativo da ASPAS.

Diferentemente dos outros anos, a
assembléia será realizada no auditório
do SINDPD-RJ, que fica à Av. Presi-
dente Vargas 502, 12º andar. Coimbra
explica: “O auditório do SERPROS
estava ocupado durante toda a sema-
na de 26 a 30 de maio, então optamos
por utilizar o auditório do SINDPD,
que fica bem localizado, próximo ao
metrô Uruguaiana”.

Secretário da Previdência
Complementar fala dos

desafios do setor
leia na página 2

Aprovado o novo

Estatuto da ASPAS
confira na página 11

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os associados da ASPAS, na forma disposta
nos artigos 19, 20 e 21  do Estatuto, para se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, no Auditório do SINDPD-RJ, Avenida Presidente
Vargas 502, 12º andar, Estação Metrô Uruguaiana, no dia 28 de maio
de 2008, às 14:00 horas, em primeira convocação, com a presença
mínima de um terço dos associados e às 14:30 horas, em segunda e
última convocação, com qualquer número de associados, para tratar da
seguinte ordem do dia:
1) APROVAÇÃO DO BALANÇO ANUAL E DAS CONTAS DA ASPAS
REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2007;
2) ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA E DOS CONSELHOS
DELIBERATIVO E FISCAL DA ASPAS, GESTÃO 2008/2011.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2008.

Paulo Barbosa Coimbra  - Presidente do Conselho Deliberativo

Nota: O auditório do SERPROS está ocupado
em toda a semana de 26 a 30 de maio.

Justiça ainda não se pronunciou
sobre legalidade da cassação do

mandato de conselheiro eleito
confira na página 12

Agende: dia 28 de maio,

às 14 horas.
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O Secretário da Previdência Com-
plementar, Ricardo Pena Pinheiro,

participou, no dia 28 de março passado,
de almoço promovido pela Unidas
(União Nacional das Associações de
Participantes da Previdência Comple-
mentar), que reuniu representantes de
diversas associações de aposentados. A
ASPAS também esteve presente ao
evento, durante o qual o Secretário ana-
lisou a situação atual da previdência e
os desafios que o setor tem pela frente.

Ricardo Pena destacou a criação da
Previc, órgão que substituirá a SPC na
fiscalização da previdência comple-
mentar, o salto de qualidade na gestão
dos fundos e o avanço do multipatrocí-

nio, que possibilita divi-
dir as despesas admi-
nistrativas para a ges-
tão de diferentes planos
de benefícios.

Disse ainda que a
legislação brasileira
está quase alinhada à
internacional, apontan-
do como prioridades a necessidade de
melhorar a capacitação dos Diretores
e Conselheiros Deliberativos e Fiscais
para o exercício de suas funções e a
necessidade de planificação contábil
dos fundos, com a regulamentação até
2010. Diversos outros temas foram
abordados, entre os quais: os 30 anos

Secretário da Previdência
Complementar aponta caminhos do setor

da SPC e os instrumen-
tos legais de que a pre-
vidência dispõe para fis-
calizar os fundos de
pensão; a portabilidade
(possibilidade do parti-
cipante levar os recur-
sos que contribuiu para
outro fundo, fechado ou

aberto, se sair da patrocinadora antes
da aposentadoria); as dificuldades de
regulação e supervisão; a criação da
figura do Instituidor, possibilitando a
criação de fundos instituídos por sindi-
catos e associações profissionais; a cri-
ação da previdência complementar dos
servidores públicos.

Secretário da Previdência Complementar,
segundo a partir da esquerda, em recente
evento na Anapar

Carteiras passam a ser entregues nas regionais
As carteiras do Plano de Saúde Serpro/Cassi não

estão mais sendo enviadas pelos Correios, já que, se-
gundo informações do Serpro, estavam ocorrendo mui-
tos extravios. Para obter a carteira o beneficiário deve
telefonar para o setor de atendimento da regional ou
escritório do Serpro, se certificando de que a mesma
está disponível, e só então ir buscá-la. No Rio de Janei-
ro, o telefone para contato é 2117-4183 (Sra. Concei-
ção) e o endereço para buscar as carteiras é Rua Tei-
xeira de Freitas, 31, 9º andar, Lapa (prédio da Unisys)

Pagamento via boleto bancário sofrerá alteração
A partir de maio, aposentados e pensionistas que pa-
gam as mensalidades do Plano de Saúde SERPRO/

Novidades no Plano de Saúde Serpro/Cassi
CASSI por meio de boleto bancário devem ficar aten-
tos, pois os boletos passarão a ser emitidos pelo Ban-
co Real. As alterações só afetarão os que optaram
por desconto na folha de benefícios do SERPROS
quando não houver margem consignável para efetu-
ar o desconto em folha.

No caso do pagamento do boleto ser efetuado no
próprio Banco Real, não será permitida a digitação
do códido de barras quando não for possível a leitura
óptica, o que obrigará o beneficiário a se dirigir a
uma agência do banco para efetuar o pagamento.
Para pagamento do boleto nos demais bancos, não
ocorrerá este problema. Para a solicitação de segun-
da via de boletos, será necessário ir até uma agência
do Banco Real, portando o CPF.



Relatório de Contas e Atos do
Exercício de 2007 e dos meses

de janeiro a abril de 2008

1 – Apresentação
Os fatos relevantes ocorridos em 2007,

relacionados às questões da previdência
complementar, em especial ao SERPROS,
foram os seguintes:

1.1 – Em fevereiro de 2007, a Diretoria
Executiva do SERPROS decidiu reduzir as
taxas de juros e de administração dos em-
préstimos concedidos pelo Fundo aos
seus participantes e assistidos, adotan-
do-se taxa de juros de 0,8% ao mês, antes
1,%, e taxa de administração de 0,2% ao
mês, antes 0,5%. No total, houve uma re-
dução de 1,5% para 1%.

Em outubro de 2007, o SERPROS deci-
diu passar para a SERASA a cobrança dos
inadimplentes do pagamento das presta-
ções dos empréstimos, devido ao alto ní-
vel de inadimplência, que alcançava 8%
da carteira.

1.2 – Em fevereiro de 2007, o Conse-
lho Deliberativo do SERPROS - CDE de-
cidiu reconduzir o Diretor de Benefícios
Luiz Roberto Doce Santos. E em agosto
de 2007, decidiu exonerar Thadeu Duarte
Macedo Neto do cargo de Diretor-Presi-
dente, nomeando em seu lugar Armando
de Almirante Frid, que atuou como dire-
tor do SERPRO e foi responsável na dire-
toria da patrocinadora pela supervisão do
SERPROS.  Os mandatos têm duração de
dois anos.

1.3 – Em junho de 2007, Waldemiro
Schneider e Thadeu Ernesto Senna Porte-
lla, ambos aposentados, tomaram posse
no CDE como Conselheiros eleitos pelos
participantes, para um mandato com du-
ração de quatro anos.

Como suplentes de Waldemiro Sch-
neider, foram eleitos Nelcira Mendes de
Moraes, também aposentada, e Hugo
Miguel Medeiros do Vale. E para suplen-
tes de Thadeu Portella, foram eleitos Luiz
Fernando Viana Omati e Francisco Ezi-
quiel dos Santos.

Para o Conselho Fiscal - COF, depois
de a Comissão Eleitoral ter divulgado ofi-
cialmente os resultados das eleições, o

Diretoria Executiva da ASPAS - Gestão 2005/2008

CDE, baseado em pareceres da Assesso-
ria Jurídica do SERPROS e da Secretaria
de Previdência Complementar - SPC, deci-
diu impugnar a eleição de Mauro Roberto
Simião como membro titular e João Paulo
de Jesus Cruz, como primeiro suplente.

A razão alegada foi que os participan-
tes eleitos não poderiam ter se candidata-
do, já que eram suplentes do COF e, nesta
condição, não poderiam ser reconduzidos.
Entretanto, a legislação e o Estatuto do
SERPROS não explicitam a proibição de
recondução de suplentes do Conselho
Fiscal, em razão do que foram aprovadas
suas candidaturas pela Comissão Eleito-
ral, baseada em resposta da própria Dire-
toria Executiva do SERPROS à consulta
feita pela comissão sobre o atendimento
dos candidatos aos requisitos do cargo.

Com a decisão, o CDE decidiu empos-
sar como membro titular do COF, para um
mandato de quatro anos, o participante
Hilary de Nazaré Moreira dos Santos, ter-
ceiro colocado nas eleições, e convocar
novas eleições para suplentes, o que
ocorreu em 2008, tendo havido, porém, a
inscrição de apenas um candidato, quan-
do o regulamento exigia pelo menos três.
O CDE ainda não decidiu convocar no-
vas eleições.

Em decorrência da impugnação da elei-
ção de Mauro Roberto Simião e João
Paulo de Jesus Cruz, o membro titular do
COF Antonio Carlos Melo renunciou vo-
luntariamente ao seu mandato, tendo em
vista que também era membro su-
plente do COF quando foi eleito
em 2005, o que não foi considera-
do irregular. Em seu lugar, assu-
miu o membro suplente Airton
Tomé, participante aposentado,
com mandato que será encerrado
em maio de 2009.

1.4 – Em outubro de 2007, o
Conselho Deliberativo do SER-
PROS cassou o mandato do Con-
selheiro Deliberativo eleito Luiz
Antonio (Gato) Martins, sob acusação

de falta grave de violação do Código de
Ética do SERPROS, por ter assinado, na
condição de Diretor-Presidente da AS-
PAS, correspondência ao fundo solici-
tando informações sobre a situação fi-
nanceira do PS-I, o que demonstraria con-
flito de interesses em sua atuação como
Conselheiro e, ao mesmo tempo, como
Presidente da ASPAS.

A decisão da cassação, que não tem
precedentes na história do SERPROS e
dos fundos de pensão brasileiros, teve
o voto favorável de apenas dois dos
seis conselheiros e só foi possível com
a utilização, pelo Presidente do CDE,
do voto de qualidade (Voto de Miner-
va), já que a votação terminou empata-
da, com dois Conselheiros votando a
favor da cassação, dois votando con-
tra e dois se abstendo.

1.5 – Em novembro de 2007, o SER-
PROS comemorou 30 anos de existência,
com solenidades em todas as regionais do
SERPRO, transmitidas para o país por ví-
deo-conferência. Mesmo não sendo con-
vidada, a ASPAS compareceu representa-
da pelos Diretores Luiz Antonio (Gato)
Martins, Haroldo Francisco Ramos e Car-
los Alberto Parrini, além do Presidente do
Conselheiro Deliberativo Paulo Barbosa
Coimbra, para demonstrar a importância
dos 30 anos de nosso fundo de pensão
para todos os aposentados e pensionis-
tas. Infelizmente, também não foi convi-
dada a usar a palavra.

Continua na página 4.

Comemoração no Horto, Rio de Janeiro
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1.6 – Em dezembro de 2007, o SER-
PROS divulgou o novo texto dos Regula-
mentos do PS-I e PS-II, que passaram por
adaptações exigidas pelas Leis Comple-
mentares 108 e 109 de 2001, além de ou-
tras regulamentações do Conselho de Ges-
tão da Previdência Complementar, desta-
cando-se a portabilidade e o resgate par-
celado no PS-II.

1.7 - Ao longo de 2007, foi completa-
da a reestruturação financeira e patri-
monial da Kepler Weber, com os bancos
credores transformando em ações os
seus créditos, da ordem de R$ 380 mi-
lhões, e ainda uma injeção de capital de
R$ 110 milhões, dos sócios SERPROS,
PREVI e Banco do Brasil Investimentos,
cabendo ao SERPROS um novo aporte
de R$ 20 milhões.

Fruto da reestruturação e da retomada
da produção da empresa, o balanço de
2007 apresentou uma melhora expressiva
nos seus resultados, com um prejuízo de
cerca de R$ 10 milhões, contra cerca de R$
250 milhões em 2006.

Com estes resultados, o SERPROS
já conseguiu recuperar os dois aportes
realizados: o último, de R$ 20 milhões, e
o realizado em agosto de 2006, de R$ 11,1
milhões.

1.8 - Em dezembro de 2006, o PS-I
apresentava déficit de cerca de R$ 249
milhões, tendo ocorrido uma pequena
redução em relação a 2005. No ano de
2007, o déficit voltou a crescer, tendo
atingido cerca de R$ 291 milhões, em 31/
12/2007, um aumento da ordem de 15%
em relação a 2006.

Segundo o Parecer Atuarial, parte do
Balanço do SERPROS, a ótima performan-
ce financeira dos investimentos (a renta-
bilidade do PS-I foi quase o dobro da exi-
gência atuarial - 20,56% contra 11,08%)
mostrou-se insuficiente para cobrir o au-
mento dos encargos do plano, decorren-
te do crescimento real dos salários dos
participantes ativos observado em 2007,
não previsto na avaliação atuarial anteri-
or, e da revisão de algumas das premis-
sas atuariais.

Ainda de acordo com o Parecer Atua-
rial, considerando o déficit observado no
exercício de 2007, o plano de custeio pra-
ticado mostra-se insuficiente para o res-
tabelecimento do necessário equilíbrio do
Plano, indicando a necessidade de ajuste
das contribuições de participantes ativos,
assistidos e patrocinadores em 118,49%.

Em relação ao PS-II, o Parecer Atuarial
demonstra a manutenção do equilíbrio do

plano, contando ainda com Fundos Ga-
rantidores da ordem de R$ 85 milhões, que
podem ser utilizados em caso de necessi-
dade. A rentabilidade no exercício de 2007
alcançou 13,32%, relativamente à parcela
atribuível aos benefícios de risco (parte
do plano voltada para o pagamento das
aposentadorias, pensões e auxílio-doen-
ça), e 17,73%, no que se refere aos saldos
de conta de participantes ativos. Em am-
bos os casos, a rentabilidade foi superior
à meta atuarial mínima de 11,08%.

1.9 - Em decorrência do Diretor Julio
Cesar Maia Pinto Guedes ter solicitado a
sua renúncia, por motivos particulares, ao
cargo para o qual foi eleito, o Conselho
Deliberativo da ASPAS decidiu nomear, em
reunião realizada em 29/10/2007, Gilson
Leal Barbosa como novo Diretor, Deusa-
linda Kunisawa para Secretária do Conse-
lho Deliberativo, passando Manoel Pinto
para Membro Titular do Conselho, em
substituição a Gilson Leal Barbosa.

2 - Balanço do Plano de Ações da Di-
retoria Executiva para o período 2005 a
2008, aprovado pelo Conselho Delibera-
tivo da ASPAS, em julho de 2005.

2.1 - Ações Institucionais
2.1.1 - Acompanhar o equilíbrio finan-

ceiro do PS-I e do PS-II, tomando medidas
em defesa dos assistidos, em especial em
contestar eventuais majorações de con-
tribuições dos assistidos para o SER-
PROS, em função da existência de défi-
cits técnicos.

Em 09/03/2007, a Comissão Técnica da
ASPAS, formada por diretores e associa-
dos, entregou à Diretoria da associação o
relatório preliminar do trabalho realizado
sobre o déficit do PS-I, contendo uma pro-
funda análise das causas do déficit e das
alternativas em estudo para o seu equaci-
onamento.

O relatório recomenda que a ASPAS
defenda que a patrocinadora SERPRO in-
jete a totalidade dos recursos necessári-
os para a cobertura do déficit, tendo em
vista ser de sua responsabilidade exclusi-
va alguns dos fatores que causaram ou
atenuariam o déficit e que alcançam valo-
res atualizados superiores a R$ 200 mi-
lhões, valores estes que correspondiam a
mais de 80% do déficit existente quando
do fechamento do relatório. São eles:

• Alterações de premissas de cresci-
mento real de salários na patrocinadora,
como o observado em 2005, com a criação
da gratificação de auxiliares, que não fo-
ram acompanhadas de aporte de recursos

pela patrocinadora.
• Cobertura do déficit existente quan-

do da migração para o PS-II, em 2001, rela-
tivo aos participantes que não migraram,
o que foi feito para os que migraram.

• Injeção de recursos para cobrir a hi-
pótese atuarial de ingresso de novos par-
ticipantes, conceito de geração futura re-
tirado dos balanços a partir de 1998, com
o fechamento do PS-I para novas adesões.

Além dos fatores acima, que foram
quantificados, a comissão apontou tam-
bém a possibilidade de que a migração
para o PS-II tenha provocado quebra de
solidariedade no PS-I, isto é, que a altera-
ção do perfil da massa no PS-I tenha pro-
vocado um déficit não coberto pela patro-
cinadora. Algumas perguntas sobre esta
questão foram encaminhadas ao SER-
PROS e ficaram sem resposta.

 A comissão ressaltou ainda, em refor-
ço à recomendação que a patrocinadora
SERPRO se responsabilize pelo equacio-
namento do déficit existente, que expres-
siva parte das causas do déficit decorre
de diversas perdas em aplicações realiza-
das antes da promulgação das Leis 108 e
109 de 2001, que propiciou uma atuação
mais equilibrada dos participantes nos
órgãos de deliberação e controle do SER-
PROS, participação essa praticamente ine-
xistente nos estatutos anteriores.

Além da recomendação acima, a co-
missão analisou a alternativa em estudo
pela patrocinadora SERPRO de promover
uma nova migração para o PS-II, avalian-
do que esta alternativa poderia também
ser defendida pela ASPAS, pois concilia
os interesses dos participantes e da pa-
trocinadora, já que, mesmo equacionado
o déficit, o PS-I continuará sujeito a no-
vos desequilíbrios, entre outras razões,
pela sua dependência do INSS. Para os
participantes ativos não haveria aumento
da contribuição e os aposentados e pen-
sionistas teriam até uma redução (de
9,26% para 3%) na sua contribuição.

Porém, para ser possível a implemen-
tação da nova migração, a comissão reco-
menda que a ASPAS defenda as seguin-
tes ações:

• A necessidade de convencimento
dos participantes, por meio de uma comu-
nicação clara e consistente, já que o PS-II
está sendo visto com desconfiança por
parte dos participantes ativos.

• A inclusão no Regulamento do PS-II
das condições para uma eventual retirada

Continua na página 5.
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da patrocinadora, condições já inclu-
ídas no Regulamento do PS-I, garan-
tindo que a patrocinadora ficará obri-
gada a recolher ao SERPROS o valor
correspondente aos fundos atuarial-
mente determinados no regime de ca-
pitalização individual, necessário à
cobertura dos benefícios assegurados
aos participantes inscritos, aplicando-
se os critérios previstos na legislação
pertinente.

Em reunião realizada em 28/03/2007, a
Diretoria e o Conselho Deliberativo da AS-
PAS entregaram uma cópia do Relatório
Preliminar da Comissão Técnica à Direto-
ria Executiva do SERPROS.

 Cópias do relatório também foram en-
viadas para os membros dos Conselhos
Deliberativos e Fiscal do SERPROS e para
o Diretor de Administração do SERPRO,
responsável na diretoria da patrocinado-
ra pela supervisão do SERPROS.

Em 04/07/2007, Assembléia Geral Ordi-
nária da ASPAS aprovou as recomenda-
ções do Relatório da Comissão Técnica.

Em 09/08/2007, em reunião com o novo
Diretor-Presidente do SERPROS, Arman-
do Frid, a Diretoria da ASPAS formalizou
a entrega de uma cópia do relatório, soli-
citando a análise dos estudos e conclu-
sões do mesmo por parte das áreas técni-
cas do SERPROS, com a realização de reu-
nião com a Diretoria e a Comissão Técni-
ca da ASPAS para discutir eventuais di-
vergências. A exemplo do Presidente an-
terior, Armando Frid também se compro-
meteu em realizar os estudos e, se neces-
sário, a reunião com a ASPAS. Infelizmen-
te, até esta data, ainda não recebemos o
retorno prometido por parte do SERPROS.

Na reunião acima, a Diretoria da AS-
PAS informou ao Presidente do SERPROS
que, após a conclusão do relatório, havia
se reunido com advogados especializados
em previdência complementar, dos quais
obtiveram a informação de que a legisla-
ção anterior às Leis Complementares 108
e 109, especificamente o Decreto 606/1992,
determinavam que a cobertura de eventu-
ais déficits nos planos de benefícios de-
veriam ser cobertos apenas pelas patroci-
nadoras e participantes ativos, não sen-
do responsabilidade dos participantes as-
sistidos. Desta forma, segundo esta inter-
pretação, os participantes que se aposen-
taram antes da vigência das Leis 108 e 109
têm direito adquirido, não podendo ser
responsabilizados pelo equacionamento
de eventuais déficits dos planos.

Em reunião realizada no dia 18/12/2007,

a Diretoria e o Presidente do Conselho De-
liberativo da ASPAS foram informados pelo
Presidente do SERPROS, Armando Frid, e
pelo Diretor de Benefícios, Luiz Roberto
Doce, que o déficit do PS-I deveria ter uma
solução definida até março deste ano, ten-
do a Diretoria da patrocinadora realizado
reuniões com o seu Conselho Diretor, sem
chegar ainda a uma conclusão.

Em reunião realizada em 29/02/2008, o
Presidente do Conselho Deliberativo da
ASPAS, Paulo Barbosa Coimbra, o Presi-
dente, Luiz Antonio (Gato) Martins, e o
Diretor Gilson Leal Barbosa, entregaram
uma cópia do relatório da Comissão Téc-
nica ao Diretor-Superintendente do SER-
PRO, Gilberto Paganoto, atualmente res-
ponsável na Diretoria da patrocinadora
pela supervisão do SERPROS, tendo o
mesmo confirmado que a patrocinadora
continua analisando, com o SERPROS e o
Conselho Diretor do SERPRO, as soluções
possíveis para o equacionamento do dé-
ficit, entre as quais uma nova migração
para o PS-II, mesmo considerando as difi-
culdades para a sua implementação.

2.1.2 - Acompanhar as ações da direto-
ria e conselhos do SERPROS, zelando pe-
los interesses dos participantes assistidos.

Em reunião realizada no dia 28/03/2007,
o CDE decidiu instaurar Processo Admi-
nistrativo Disciplinar para apurar respon-
sabilidade por suposta irregularidade co-
metida pelo Conselheiro Deliberativo elei-
to Luiz Antonio (Gato) Martins por ter as-

sinado, na condição de Presidente da
ASPAS, correspondência da entida-
de ao SERPROS solicitando informa-
ções sobre a situação financeira do
PS I. Ao tomar tal decisão, o CDE en-
tendeu que foi violado o Código de
Ética de nosso fundo de pensão, es-
pecialmente os artigos que tratam da
guarda de sigilo sobre informações
que envolvam interesses do SER-
PROS e dos participantes, as quais,

se divulgadas podem trazer prejuízos de
qualquer ordem para o SERPROS, afetan-
do a sua imagem. O Conselheiro Luiz An-
tonio não foi convocado para a reunião,
tendo sido afastado de suas atividades
no CDE em 04/04/2007, por força do Re-
gulamento Disciplinar do SERPROS.

Ao tomar conhecimento do fato, em
reunião extraordinária realizada em 18/04/
2007, o Conselho Deliberativo da ASPAS
decidiu encaminhar correspondência ao
CDE, na qual, argumentando que não é
possível considerar a existência de confli-
to de interesses entre a atuação do Con-
selheiro Luiz Antonio no CDE e a sua atu-
ação como Presidente da ASPAS e ainda
que não é possível considerar que uma
simples solicitação de informações sobre
o PS-I e a sua utilização pela ASPAS pos-
sam colocar em risco os interesses do SER-
PROS e de seus participantes, solicita a
revisão da decisão de instauração do pro-
cesso administrativo disciplinar.

Em 19/06/2007, o Conselheiro Luiz
Antonio recebeu correspondência do
CDE, na qual é informado que a Comis-

são do Processo Administrativo
Disciplinar concluiu por “falta gra-
ve” sua assinatura na citada cor-
respondência da ASPAS. A corres-
pondência do CDE informava tam-
bém que, para a conclusão de falta
grave, aplica-se a penalidade de
exoneração do cargo de Conselhei-
ro. Diante da decisão, o Conselhei-
ro Luiz Antonio entregou, em 26/
06/2007, recurso ao CDE contra a
conclusão da Comissão do proces-
so administrativo.

Tendo em vista não haver qual-
quer fundamento legal na conclusão da
Comissão do processo administrativo, As-
sembléia Geral Extraordinária da ASPAS,
realizada no dia 04/07/2007, aprovou o
envio de correspondência ao CDE no sen-
tido do acatamento do recurso contra a
conclusão da Comissão apresentado pelo

Continua na página 6.
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Congresso da Anapar

Conselheiro Luiz Antonio.
Aprovou ainda a conclamação a

todos os participantes – ativos, apo-
sentados e pensionistas – a subs-
creverem abaixo-assinado ao CDE
com o mesmo objetivo, demonstran-
do que esta acusação improcedente
e a ameaça de perda do mandato le-
gitimamente conquistado transcen-
dem a pessoa do Conselheiro Luiz Anto-
nio, atingindo todos os participantes, seus
direitos democráticos, suas entidades re-
presentativas e o próprio SERPROS.

O abaixo-assinado, que reuniu em ape-
nas uma semana cerca de seiscentas assi-
naturas de participantes ativos, aposen-
tados e pensionistas, foi entregue ao CDE
no dia 18/07/2007.

Em 19/10/2007, ignorando o abaixo-as-
sinado e os documentos da ASPAS, da
UNIDAS, FENADADOS e dos Sindicatos
de PD do RJ, DF e RS, o Presidente do
CDE comunica o Conselheiro Luiz Anto-
nio da cassação do seu mandato de mem-
bro eleito do Conselho, fato sem prece-
dente na história do SERPROS e dos fun-
dos de pensão brasileiros.

Como já informado na abertura des-
te relatório, a decisão tomada pelo CDE
teve o voto favorável de apenas dois
dos seis conselheiros e só foi possível
com a utilização, pelo Presidente do
CDE, do voto de qualidade (Voto de Mi-
nerva), já que a votação terminou empa-
tada, com dois Conselheiros votando a
favor da cassação, dois votando contra
e dois se abstendo.

Diante do agravamento da situação,
em 29/10/2007, o Conselho Deliberativo da
ASPAS, convicto de que não partiu da Di-
retoria do SERPRO a orientação para a
decisão tomada pelo CDE, enviou corres-
pondência ao Presidente da patrocinado-
ra solicitando esforços junto aos seus re-
presentantes no CDE, responsáveis pela
decisão de cassação do mandato, no sen-
tido da revisão da decisão tomada e con-
seqüente reintegração do Conselheiro às
suas atividades.

Nova Assembléia Geral da ASPAS, re-
alizada em 08/11/2007, decidiu conclamar
todos os participantes – ativos,
aposentados e pensionistas – a
subscreverem, em abaixo-assina-
do ao Presidente do SERPRO, a
solicitação do Conselho Delibera-
tivo da ASPAS no sentido da revi-
são da decisão tomada.

Em correspondência datada de
07/11/2007, o Presidente da ANA-

PAR – Associação Nacional
dos Participantes em Fundos
de Pensão, José Ricardo Sas-
seron, solicitou ao Presiden-
te do CDE, Jonas Costa Neto,
a revogação da cassação do
mandato do Conselheiro Luiz
Antonio, afirmando ser a de-
cisão tomada pelo CDE “uma

aberração sem precedentes no sis-
tema de previdência complementar
brasileiro”.

O Presidente da ANAPAR enviou có-
pia da correspondência ao Secretário da
Previdência Complementar (SPC), Leonar-
do André Paixão, ao Secretário Executivo
do Ministério da Fazenda, Nelson Macha-
do, ao Presidente do SERPRO, Marcos Vi-
nícius Ferreira Mazoni, e ao Presidente do
SERPROS, Armando de Almirante Frid.

Em 25 e 30/11/2007, respectivamente,
o Presidente Nacional da CUT, Artur Hen-
rique da Silva Santos, e o Presidente da
FENADADOS, Carlos Alberto Valadares,
ratificaram a correspondência da ANA-
PAR enviada aos Presidentes do Conse-
lho Deliberativo do SERPROS, aos Presi-
dentes do SERPROS e do SERPRO, ao Se-
cretário da Previdência Complementar e
Secretário Executivo do Ministério da Fa-
zenda. A solicitação também foi corrobo-
rada pela Presidente da UNIDAS, Da. Al-
zira Silva de Souza.

O abaixo-assinado ao Presidente do
SERPRO, que reuniu novamente cerca de
seiscentas assinaturas, foi entregue ao Di-
retor Superintendente do SERPRO, Gilber-
to Paganoto, em reunião realizada no dia
29/02/2008, em Brasília, e que contou com
a presença do Presidente do Conselho De-
liberativo da ASPAS, Paulo Barbosa Co-
imbra, do Diretor-Presidente Luiz Antonio
(Gato) Martins e do Diretor Gilson Leal
Barbosa, além de Waldemiro Schneider, re-
presentante regional da ASPAS no Distri-
to Federal e Conselheiro eleito do Conse-
lho Deliberativo do SERPROS.

Em 28/03/2007, o IX Congresso Nacio-
nal da ANAPAR, realizado no Rio Janeiro,
que contou com a presença de cerca de
220 delegados (conselheiros e diretores

eleitos de fundos de pensão pa-
trocinados por estatais e
por empresas privadas de todo o
país), aprovou moção pela ime-
diata revogação da cassação do
mandato do Conselheiro Luiz An-
tonio, documento este que foi
enviado para o SERPROS, SER-
PRO, Secretaria de Previdência

Complementar e Secretaria Executiva do
Ministério da Fazenda.

Infelizmente até esta data, este movi-
mento não conseguiu sensibilizar as dire-
ções do SERPROS e SERPRO no sentido
da revogação da cassação do mandato do
Conselheiro Luiz Antonio, que aguarda
decisão do Juiz Titular da 4ª Vara Cível do
Rio de Janeiro de ação judicial que ingres-
sou contra a cassação do seu mandato,
com pedido de liminar para sua reintegra-
ção imediata às suas atividades no Con-
selho Deliberativo do SERPROS.

2.1.3 - Acompanhar alterações do es-
tatuto e regulamentos do SERPROS.

Os Regulamentos do PS-I e PS-II pas-
saram por adaptações exigidas pelas Leis
Complementares 108 e 109 de 2001, além
de outras regulamentações do Conselho
de Gestão da Previdência Complementar.

2.1.4 - Fomentar e acompanhar o de-
senvolvimento dos processos dos planos de
saúde do SERPRO do SERPROS, propon-
do soluções que atendam às necessidades
dos assistidos e de seus beneficiários.

A Diretoria da ASPAS continuou de-
fendendo abertura de nova oportunidade
para inscrição de aposentados e pensio-
nistas no Plano de Saúde do SERPRO, ad-
ministrado em convênio com a CASSI, bem
como a cobrança de preço único e não
por faixa de idade, de forma a permitir que
todos os aposentados e pensionistas pos-
sam permanecer no mesmo.

2.1.5 - Acompanhar as ações judiciais
em curso referentes à isenção do impos-
to de renda retido pelo SERPROS sobre
as aposentadorias e benefícios durante os
últimos cinco anos e demais processos.

Além dos processos de isenção do
Imposto de Renda sobre as aposentado-
rias e benefícios do SERPROS, foram tam-
bém acompanhados os processos de
correção do FGTS, estes de responsabi-
lidades da ASES-RJ, que contam com um
grande número de associados da ASPAS.
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As informações sobre o andamento dos
processos são mantidas atualizadas em
nosso site.

2.1.6 - Intensificar a interação com
entidades congêneres, representativas de
participantes de fundos de pensão.

A Diretoria, em conjunto com outros
associados integrantes de nossa gestão
anterior, tem participado das reuniões
mensais da UNIDAS, que reúne as Asso-
ciações de Aposentados e Pensionistas
do Estado do Rio de Janeiro.

2.1.7 - Acompanhar as ações em de-
senvolvimento para dar continuidade aos
planos assistenciais administrados ante-
riormente pelo SERPROS.

A ASPAS continuou acompanhando
a prestação, pela ASES-RJ, dos serviços
de Seguro de Vida e Auxílio Funeral, e ago-
ra a UTI VIDA, para os aposentados e pen-
sionistas inscritos.

2.1.8 - Incentivar a criação, de forma
descentralizada, de grupo de debates em
temas relativos à previdência complemen-
tar e avançar na capacitação da diretoria
e conselhos da ASPAS em temas relati-
vos a previdência complementar.

Além da utilização do Fórum de Deba-
tes em nosso site durante os trabalhos da
Comissão Técnica para elaboração do re-
latório sobre o déficit do PS-I, não avan-
çamos na criação, de forma descentraliza-
da, de grupo de debates em temas relati-
vos à previdência complementar.

2.1.9 - Promover debates com convi-
dados externos, de forma descentraliza-
da, sobre temas relativos à previdência
complementar.

Não foram promovidos debates com
convidados externos.

2.1.10 - Acompanhar a implementa-
ção do programa de preparação para a
aposentadoria do SERPRO.

Não conseguimos acompanhar as
atividades do Módulo de Preparação
para a  Aposentadoria do SERPRO reali-
zadas em 2007.

2.1.11 - Promover atividades sócio-re-

creativas de forma a integrar os
associados da ASPAS e seus fa-
miliares.

No dia 24 de janeiro de 2007, a
Diretoria da ASPAS participou da
comemoração promovida pelo
SERPROS em homenagem ao Dia
Nacional do Aposentado. Cerca
de cem aposentados e pensionis-
tas participaram do evento, que
contou com as presenças do pre-
sidente do CDE, Jonas Costa Neto,
e dos diretores do SERPROS, Tha-
deu Macedo (Diretor-Presidente),
Silvio Micheluti (Diretor de Administra-
ção), Luiz Roberto Doce Santos (Diretor
de Benefícios) e Nelson Buzeto (Diretor
de Investimentos). Na ocasião, o Presiden-
te da ASPAS, representando a entidade,
em seu discurso, elogiou a realização de
mais uma comemoração em homenagem
ao Dia do Aposentado, e voltou a enfati-
zar a urgência de medidas para garantir o
poder aquisitivo dos atuais e futuros apo-
sentados e pensionistas, zelando para o
equilíbrio dos planos administrados pelo
SERPROS, especialmente para o equacio-
namento do atual déficit do PS-I, sem au-
mento das contribuições.

No mesmo dia 24 de janeiro, a ASPAS,
representada pelo Diretor Administrativo-
Financeiro Haroldo Francisco Ramos, par-
ticipou do evento da ABRAPP (Associa-
ção Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar) para festejar
o Dia Nacional do Aposentado. Os Dire-
tores Luiz Antonio (Gato) e Julio Cesar
Maia Pinto Guedes representaram a AS-
PAS na confraternização promovida pelo
SERPRO, no Rio de Janeiro.

O nono aniversário da ASPAS foi co-
memorado no dia 12 de setembro, em so-
lenidade no auditório do SERPROS, que
contou com a presença de mais de 50 as-
sociados, além dos diretores e conselhei-
ros da Associação. O evento foi prestigi-
ado também pelo Diretor-Presidente do
SERPROS, Armando Frid, que aproveitou
a ocasião para falar sobre as expectati-
vas do seu mandato, que estava se inici-
ando, abordando, entre outros temas, a
situação do PS I e a situação da Kepler
Weber. O aniversário também foi come-
morado pelos associados do Rio de Ja-
neiro no dia 21 de setembro, em almoço
descontraído, cujas despesas foram ra-
teadas entre os presentes. Durante o al-
moço foram sorteados pela Diretoria três
DVDs players, tendo sido contemplado
os associados Maria de Lourdes Cerquei-

ra de Almeida, da Bahia, Jose Cezar Pei-
cho, de Santa Catarina, e Nilza Accacio
Veloso, do Rio de Janeiro.

Em dezembro, foi realizado o já tradici-
onal almoço de confraternização de Natal
e final do ano dos aposentados e pensio-
nistas do Rio de Janeiro, também com as
despesas correndo por conta dos associ-
ados presentes.

2.2 - Ações operacionais
2.2.1 - Realizar campanha de novos

associados, para fortalecer a ASPAS, tan-
to do ponto de vista representativo, como
financeiro.

Não conseguimos realizar a campa-
nha de novos associados, que planeja-
mos no início do nosso mandato, embo-
ra seja muito grande o potencial para
futuros associados.

Segundo os números informados pelo
SERPROS, em março de 2008, haviam no
PS-I 2154 aposentados e 458 pensionis-
tas, e no PS II, 88 aposentados e 23 pensi-
onistas, totalizando 2723 aposentados e
pensionistas. Em abril de 2008, a ASPAS
atingiu 866 associados, sendo 77 pensio-
nistas e 789 aposentados. Temos, portan-
to, apenas 32% de filiação.

2.2.2 - Realizar esforços específicos
para o fortalecimento da ASPAS em todos
os estados, transformando a ASPAS na
representante nacional dos aposentados
e pensionistas do SERPROS.

Continua na página 8.

A comemoração solene foi realizada no dia 12 de setembro.
Na mesa os diretores Thadeu Portella (CDE/SERPROS),
Paulo Coimbra, Luiz Antonio Gato, Armando Frid e
Iwanoy Cavalcanti

O almoço de Natal transcorreu em clima de
harmonia e alegria
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Além das atividades da ASPAS relaci-
onadas à luta pela revogação da cassa-
ção do mandato do Conselheiro Delibera-
tivo eleito Luiz Antonio (Gato) Martins,
especialmente a coleta de assinaturas dos
abaixo-assinados ao SERPROS e SERPRO,
que contribuíram para aumentar a visibili-
dade da entidade em todas as regionais,
especialmente entre os participantes ati-
vos, não houve outras atividades especí-
ficas para o fortalecimento da ASPAS em
todos os estados.

2.2.3 - Dinamizar as formas de comu-
nicação entre a ASPAS e seus associados.

Com as atividades da ASPAS relacio-
nadas à luta pela revogação da cassação
do mandato do Conselheiro Deliberativo
eleito Luiz Antonio (Gato) Martins, as
mensagens por correio eletrônico, antes
enviadas apenas aos aposentados e pen-
sionistas, passaram também a ser envia-
das para um número expressivo de parti-
cipantes ativos, aumentando significati-
vamente o alcance da mala direta de ende-
reços eletrônicos da entidade.

Em abril de 2008, foi criado o Boletim
Eletrônico ASPAS, produzido normalmente
uma vez por semana, com um resumo das
notícias divulgadas no site da entidade.
Além dos aposentados e pensionistas, o
boletim também está sendo enviado para
participantes ativos e para as diversas en-
tidades sindicais e de participantes de fun-
dos de pensão, inclusive de aposentados,
com as quais mantemos relacionamento.

2.2.4 - Aperfeiçoar o estatuto da AS-
PAS, propondo entre outros pontos, re-
duzir o mandato de três para dois anos,
democratizar o processo eleitoral e ela-
borar o regimento interno da ASPAS.

Em novembro de 2007, a Comissão do
Estatuto, composta pelos Diretores Presi-
dente e Administrativo da ASPAS, respec-
tivamente, Luiz Antonio (Gato) Martins e
Haroldo Francisco Ramos, além do Con-
selheiro Deliberativo Manoel Pinto, apre-

sentou em Assembléia Geral Extraordiná-
ria a primeira versão da proposta de ante-
projeto do novo Estatuto. Na ocasião, a
comissão foi ampliada com a participação
da associada Sônia Celli, coordenadora,
em 2004/2005, da comissão de elaboração
do atual Estatuto.

Em janeiro de 2008, a comissão dispo-
nibilizou a versão final do anteprojeto para
sugestões dos associados no Forum de
Debates do site da entidade. Em meados
de fevereiro de 2008, a versão final do an-
teprojeto, aprovada pelo Conselho Deli-
berativo, foi finalmente submetida à apro-
vação dos associados, através de voto
por correspondência, com apuração dos
votos prevista para o dia 12/05/2008.

2.2.5 - Estruturar a área administra-
tiva da ASPAS, especialmente na utiliza-
ção da tecnologia da informação.

Em agosto de 2007, adquirimos um
novo computador e, em março de 2008,
implementamos internet banda larga, por
meio de transmissão de dados via celu-
lar. Por funcionarmos informalmente na
sede do SERPROS, não temos possibili-
dade de contratação de internet banda
larga por meio de telefone, tipo VELOX,
ou por cabo, tipo VIRTUA, o que limita-
va o acesso à Internet apenas por meio
de telefone discado.

2.2.6 - Otimizar receitas e despesas,
com vista a manter o equilíbrio do orça-
mento da ASPAS, inclusive analisar e re-
negociar contratos, se necessário.

Foi mantido o equilíbrio do orçamento
da ASPAS, tendo sido obtida uma maior
diferença entre as receitas e despesas, em
relação a 2006, conforme Nota Explicativa
das Demonstrações Financeiras de 2007.

2.2.7 - implantar métodos eficazes de
gerenciamento do orçamento da ASPAS.

Como em 2006, a Previsão Orçamen-
tária para 2007 foi aprovada no início do
ano, o que está permitindo condições
de trabalhar de forma planejada e de
acordo com as receitas e despesas reais
da Associação.

2.2.8 - Elaborar estudo sobre os apo-

Reprodução da cédula

sentados e pensionistas, tendo como base
o cadastro da ASPAS.

Os estudos não foram realizados.
2.2.9 - Manter tratativas com o

SERPRO para a cessão e montagem de
sala para os aposentados em todas as
regionais.

Como não conseguimos realizar ativi-
dades na sala disponibilizada pelo SER-
PRO na Regional Brasília, o espaço foi re-
tomado pela empresa. Também não con-
seguimos avançar nas negociações para
a instalação de salas nas demais regionais
onde já temos Representantes Regionais,
conforme planejamos realizar.

2.2.10 - Elaborar o jornal da ASPAS
Foram produzidos os Informes ASPAS

números 19, 21 e 24, em abril de 2007, ja-
neiro e maio de 2008, respectivamente, que
foram enviados aos associados e aos de-
mais aposentados e pensionistas do SER-
PROS, que alcançam um total de 2.723, em
março de 2008. Foram produzidas ainda
edições especiais do Informe ASPAS, que
foram enviadas somente aos associados:
em maio de 2007, a de número 20, com as
informações sobre o Balanço de 2006; em
fevereiro de 2008, a de número 22, com as
informações sobre as propostas de alte-
rações do Estatuto; e, em abril de 2008, a
de número 23, com as informações das elei-
ções para renovação da Diretoria e Con-
selhos Deliberativo e Fiscal da ASPAS.

2.2.11 - Manter o site da ASPAS sem-
pre atualizado

Em março de 2008, foi implementado
um novo layout do site, além da contrata-
ção de assessoria de comunicação para
realizar a manutenção das informações di-
vulgadas por este importante meio de co-
municação.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2008.
Luiz Antonio (Gato) Martins -

Diretor-Presidente
Haroldo Francisco Ramos - Diretor

Administrativo-Financeiro
Carlos Alberto Lomar Parrini - Diretor

Gilson Leal Barbosa - Diretor
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CIRCULANTE
CAIXA                                                   967,02
BANCOS C/ MOVIMENTO              1.465,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS    272.258,07    274.690,19

PERMANENTE
IMOBILIZADO                                       6.945,20
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS   (2.200,00)   4.745,20

TOTAL                                                      279.435,39

CIRCULANTE
CREDORES DIVERSOS         412,66   412,66

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS:
SUPERAVIT ACUMULADO  204.907,39
DO EXERCÍCIO 2007             74.115,34   279.022,73

TOTAL                                              279.435,39

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2007
ATIVO PASSIVO

Luiz Antonio (Gato) Martins - Diretor - Presidente
Carlos Alberto Lomar Parrini - Diretor

Haroldo Francisco Ramos - Diretor Adm. Financeiro
Gilson Leal Barbosa - Diretor

GL SUAID - Luiz Fernando Soares Suaid - Tec. Cont. CRC – RJ – 069.580

HISTÓRICO FINANCEIRO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO EM 31/12/2007

 RECEITAS
Havíamos previsto encerrar o exercí-

cio com a Receita Total de R$112.855,00 e
fechamos em R$111.697,53, com uma vari-
ação a menor de 1,02%. As receitas de Apli-
cações Financeiras renderam 8,57% acima
do esperado, pois em virtude da baixa re-
muneração das Aplicações em Renda Fixa,
durante o exercício, mudamos de Fundo a
procura de melhor remuneração. Em recei-
tas diversas tínhamos uma previsão de
R$2.000,00 referente à colocação de “ban-
ner” no nosso “site”. Como a atualização
do “site” só ficou pronta em 2008, deixa-
mos de realizar essa receita.

 DESPESAS
A diferença total entre o previsto e o

realizado ficou em R$40.450,18

(R$78.834,00 – R$38.382,82), ou seja, 51,31%
a menor do que o previsto. Quanto ao exer-
cício anterior a diferença ficou a menor em
2,08%. Colaboraram para essa economia os
seguintes fatores: deixamos de fazer qua-
tro edições do Informe ASPAS e não reali-
zamos todas as viagens que haviam sido
previstas.

Comparando o exercício atual com o an-
terior, verificamos que a revisão do Plano
de Contas surtiu o efeito esperado. Conse-
guimos zerar os Serviços Prestados – PF e
quase zeramos os Serviços Prestados - PJ.

A conta Salário ficou ajustada em fun-
ção do pagamento de um exercício comple-
to, visto que a nossa secretaria foi registra-
da em agosto de 2006.

Como foi comentado anteriormente, uti-
lizamos menos os Serviços de Correios e

Serviços Gráficos, em virtude do número
menor de Informes publicados.

A conta Informe ASPAS – Diagrama-
ção é nova. No exercício passado os seus
valores estavam contidos em Serviços Pres-
tados - PF.

O mesmo ocorreu com a conta Despe-
sas do Site – Hospedagem e Manutenção
que estava englobada na conta Serviços
Prestados – PJ.

Na conta Despesas da Diretoria – Trans-
porte e Alimentação havíamos previsto um
gasto mensal de R$125,00 e conseguimos
reduzi-lo para R$68,40. No exercício passa-
do já havíamos reduzido o gasto de utiliza-
ção para 1% e agora baixamos para 0,73%.
O artigo 18 parágrafo 2o. do atual estatuto,
limita o gasto na conta, em 10% do total
das receitas.

ANO
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

RECEITAS
   3.245,00
 18.354,60
 34.786,48
 43.915,96
 67.952,52
 78.991,90
 93.436,18
105.232,13
111.697,53

DESPESAS
  1.999,65
  6.966,59
13.996,45
19.989,78
45.143,40
66.721,94
47.867,54
38.383,82
37.582,19

RESULTADO DO EXERCÍCIO
  1.245,35
11.388,01
20.790,03
23.926,18
22.809,12
12.269,96
45.568,64
66.848,31
74.115,34

Notas explicativas 2007
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Demonstração do Resultado do Exercício
Encerrado em dezembro de 2007

(-) DESPESAS
. PESSOAL

SALÁRIO
13º SALÁRIO

. ENCARGOS SOCIAIS
INSS
FGTS

. GERAIS
SERVIÇOS PRESTADOS - PF.
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ.
SERVIÇOS CONTÁBEIS
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA
SERVIÇOS DE CORREIOS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
MATERIAL DE INFORMÁTICA
DESPESAS DIVERSAS
EVENTOS SOCIAIS
ANUNCIOS E EDITAIS
SERVIÇOS GRÁFICOS
DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES

   IMPOSTOS E TAXAS
BRINDES E HOMENAGENS
CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES
INFORME ASPAS - DIAGRAMAÇÃO
DESPESAS DE INFORMÁTICA - MANUT.
DESPESAS DO SITE - HOSPEDAGEM/MANUT.
DESPESAS DE VIAGENS
DESP. DIRETORIA - TRANSP/ALIMENTAÇÃO

. DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCÁRIAS
JUROS E MULTAS
IR. SOBRE APLICAÇÕES

TOTAL DAS DESPESAS
RESULTADO DO EXERCÍCIO

6.477,67
520,00

1.602,12
551,85

0,00
255,86

4.100,00
911,95

2.967,12
570,38
247,92
280,00
284,91
831,00

1.651,00
126,00
25,00

716,96
1.950,00
2.940,00

80,00
4.167,31
2.484,91

821,10

195,73
4,57

2.818,83

37.582,19
74.115,34

2.600,00
520,00

1.660,23
256,57

5.225,53
4.728,92
4.500,00

901,50
5.673,05

928,23
420,18
233,12
306,02
555,00

2.079,00
70,00

1.164,84
222,00

2.100,00
0,00
0,00
0,00

2.629,38
1.056,25

393,96
23,70

136,34

38.383,82
66.848,31

3.877,67
0,00

-58,11
295,28

-5.225,53
-4.473,06

-400,00
10,45

-2.705,93
-357,85
-172,26

46,88
-21,11
276,00

-428,00
56,00

-1.139,84
494,96

-150,00
2.940,00

80,00
4.167,31
-144,47
-235,15

-198,23
-19,13

2.682,49

-801,63
7.267,03

(+) RECEITAS

ANUIDADES / MENSALIDADES
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

TOTAL

     2007

92.044,02
109,51

19.544,00

111.697,53

     2006

87.309,39
209,07

17.713,67

105.232,13

   DIFERENÇA

4.734,63
-99,56

1.830,33

6.465,40

Luiz Antonio (Gato) Martins - Diretor - Presidente
Carlos Alberto Lomar Parrini - Diretor

Haroldo Francisco Ramos - Diretor Adm. Financeiro
Gilson Leal Barbosa - Diretor
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Novo Estatuto é aprovado
O quórum mínimo necessário para aprovar o novo estatuto

da ASPAS foi atingido: 303 associados, incluídos os sócios fun-
dadores, aprovaram as alterações propostas pelo novo Estatu-
to da entidade. O Estatuto privilegia uma maior democratiza-
ção da Associação e oferece instrumentos para que a ASPAS
se transforme definitivamente em uma entidade nacional.

Duas mudanças importantes, porém, a composição da
Diretoria Executiva, que vai ficar com cinco titulares e três
suplentes (grupo 2), e a composição do Conselho Delibera-
tivo, com um membro titular e um suplente eleitos pelos
pensionistas (grupo 6), só estarão vigentes em 2011, pois as
eleições deste ano já foram iniciadas, seguindo o atual esta-
tuto. As demais medidas já passam a valer assim que for
aprovado o registro no órgão competente, cuja solicitação
será feita pela ASPAS no início da próxima semana.

A apuração dos votos ocorreu durante assembléia re-
alizada no dia 12 de maio, presidida por Paulo Barbosa
Coimbra. Haroldo Francisco Ramos, Luiz Antonio Mar-
tins e Manoel Pinto, respectivamente, membros efetivos
e suplente da Comissão Eleitoral nomeada pelo Conselho

Deliberativo para coordenar o processo de votação das
alterações para o Estatuto da ASPAS, trabalharam na
apuração, que também contou com o auxílio da Secretá-
ria da ASPAS, Lúcia Helena Guerra.

A votação que aprovou o novo Estatuto foi dividida em seis
grupos principais (forma, composição da Diretoria, reeleição de
Diretores, período e processo eleitoral e Conselho Deliberativo)
onde os associados poderiam aprovar as alterações propostas
em um grupo e não em outros, ou seja, os grupos eram mutua-
mente excludentes. Todos os grupos foram aprovados, tendo
alcançado mais de dois terços de votos favoráveis, tanto do
total de participantes da votação quanto do total de associados
fundadores, respectivamente, 202 e 45 votos.

Votos dos
Fundadores

Votos totais

Grupo
1

Parecer Nº 9 do Conselho Fiscal

De acordo com o exame realizado na documentação e respectiva escrituração contábil, nos Balancetes de Verificação, no
Balanço Patrimonial Analítico e na Demonstração do Resultado do Exercício, encerrado em 31/12/2007, somos de parecer favorável
a aprovação pela Assembléia Geral, desta documentação e Contas e Atos da Diretoria Executiva da ASPAS do Exercício de 2007.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2008
Américo da Silva Motta - Conselheiro Fiscal

Andersene Rosal do Nascimento - Conselheiro Fiscal
Maria Alice F.P. Baeta de Souza - Conselheira Fiscal

Exercício encerrado em 31/12/2007

Deliberação Nº 025 do Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo da ASPAS-Associação dos Aposentados e Pensionistas do SERPROS, no uso de
suas atribuições, conforme item IX, do Art. 28, do Estatuto da ASPAS,

Considerando o Parecer favorável do Conselho Fiscal nº 9 da ASPAS, de 05/05/2008, sobre o exame das
Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício) de dezembro/2007,
bem como sobre as Contas e Atos da Diretoria Executiva da ASPAS do exercício de 2007; e

Considerando o exame dos referidos documentos pelos membros deste conselho, delibera,
ART. 1 º – Aprovar as Demonstrações Financeiras e as Contas e Atos da Diretoria Executiva da ASPAS do

exercício de 2007.
Rio de Janeiro, 07 de maio de 2008

Paulo Barbosa Coimbra - Presidente do Conselho Deliberativo
Cammarota Salvador - Vice-Presidente

Deusalinda Kunisawa - Secretária

Exame das Demonstrações Financeiras e Contas e Atos
da Diretoria Executiva da ASPAS do Exercício de 2007

Grupo
2

Grupo
3

Grupo
4

Grupo
5

Grupo
6

62          59          58          63          63          58

 272          258          252          277          279           262

Resultado da apuração por grupos



Diferentemente do divulgado nas re-
senhas eletrônica e no jornal do

SERPROS, ainda depende de decisão do
Juiz da 4ª Vara Cível do Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janeiro a ação movida pelo
Conselheiro Deliberativo eleito do SER-
PROS, Luiz Antonio (Gato) Martins,
contra cassação de seu mandato, ocor-
rida em outubro de 2007.

Da mesma forma, a notícia de que a
fiscalização da SPC (Secretaria de Pre-
vidência Complementar) considerou o
processo de cassação sem faltas de qual-
quer espécie é uma meia-verdade, pois a
SPC não analisou o mérito da questão,
referindo-se apenas e tão somente ao trâ-
mite processual administrativo seguido,
não tendo analisado, portanto, a legali-
dade da decisão. Diz o texto extraído do
relatório da SPC, disponibilizado no site
do SERPROS:

“O objetivo da equipe fiscal resumiu-
se a verificar a aplicabilidade dos dis-
positivos estatutários e normativos in-
ternos do SERPROS ao caso em tela e a
garantia do contraditório e da ampla
defesa ao Conselheiro exonerado, porém
não emitirá juízo de valor do mérito da
questão abordada” (grifos nossos).

Outra informação divulgada de for-
ma incompleta pelo SERPROS foi que
relatório da SPC destaca que “... a Co-
missão responsável pelo processo admi-
nistrativo propôs um acordo para o en-
cerramento do litígio, acatado, somen-
te, pelo presidente do Conselho Delibe-
rativo do SERPROS Jonas Costa Neto e
negado pelo ex-Conselheiro, então in-
vestigado, Luiz Antonio Martins.”

O SERPROS, porém, não explica a
natureza do “acordo” proposto. A infor-
mação completa é que, mesmo reconhe-
cendo, em seu relatório, que não há im-
pedimentos legais para que o Conselhei-
ro eleito do SERPROS seja também Pre-
sidente da ASPAS, a Comissão do pro-
cesso lhe propôs, como forma de por
fim ao litígio, a assinatura de um Termo
de Ajuste de Conduta, pelo qual Luiz An-
tonio Gato teria que renunciar, em até
30 dias, à Presidência da ASPAS e de
qualquer outra associação de participan-

Legalidade da cassação do mandato de
conselheiro eleito aguarda decisão judicial

SERPROS divulga inverdades e meias-verdades sobre o caso

Luiz Antonio Gato, Conselheiro eleito do SERPROS

tes ou sociedade congêneres.
- Todos aqueles que me conhecem

mais de perto sabem que eu jamais acei-
taria uma imposição como esta. Não só
por estar convicto de que jamais violei o
Código de Ética do SERPROS, como
também, e principalmente, pelo “acor-
do” proposto agredir os direitos funda-
mentais de livre organização, garantidos
na Constituição Federal.

Na opinião de Luiz Antonio Gato,
todas essas são tentativas malogradas
de justificar sua cassação, já que a
mesma gerou o repúdio de centenas de
participantes ativos, aposentados e pen-
sionistas, além de inúmeras entidades
de classe.

- Tivemos dois abaixo-assinados,
ambos com mais de seiscentas assina-
turas a meu favor. CUT, FENADADOS,
ANAPAR (Associação Nacional dos Par-
ticipantes de Fundos de Pensão) e UNI-

sobre o pedido de antecipação de
tutela. O meu recurso à instância supe-
rior também não foi negado. O Desem-
bargador que analisou o pedido decidiu
que o Agravo de Instrumento que dei en-
trada não tinha razão de ser naquele
momento, pois, em sua opinião, ainda
não há decisão da primeira instância so-
bre a antecipação da tutela.

Relembre o processo de cassação
Luiz Antonio Gato foi afastado, em

março de 2007, do seu cargo de Conse-
lheiro Deliberativo, acusado de ter co-
metido falta grave de violação do Códi-
go de Ética do SERPROS, por ter assi-
nado, na condição de Diretor-Presidente
da ASPAS, correspondência ao fundo
solicitando informações sobre a situação
financeira do PS-I, o que demonstraria
conflito de interesses em sua atuação
como Conselheiro do SERPROS sendo
ao mesmo tempo Presidente da ASPAS.

A decisão de cassação do mandato,
em outubro de 2007, teve o voto favo-
rável de apenas dois dos seis conselhei-
ros e só foi possível com a utilização,
pelo Presidente do Conselho Deliberati-
vo, do voto de qualidade (Voto de Mi-
nerva), já que a votação terminou empa-
tada, com dois Conselheiros votando a
favor do recurso de Gato, dois votando
contra e dois se abstendo. Ou seja, nem
maioria de votos houve para a tomada
de decisão tão grave, sem precedentes
na história do SERPROS e dos fundos
de pensão brasileiros.

Participantes ativos, aposentados e
pensionistas encaminharam ao SER-
PROS e ao SERPRO abaixo-assinado
com mais de seiscentas assinaturas, re-
pudiando a cassação e solicitando a rein-
tegração imediata de Luiz Antonio Gato
às suas atividades de Conselheiro Deli-
berativo eleito. Diversas entidades sindi-
cais e de participantes de fundos de pen-
são também enviaram manifestações de
apoio, pedindo a imediata revogação da
decisão. Como não houve revisão da
decisão por parte do SERPROS, o Con-
selheiro Eleito recorreu à Justiça e aguar-
da sua decisão.

DAS (União Nacional das Associações
de Participantes das Entidades Fechadas
de Previdência Privada) enviaram cartas
e e-mails contra a arbitrária cassação.
Pressionados, ao invés de voltar atrás na
decisão equivocada, passaram a tentar
justificá-la divulgando meias verdades e,
mais lamentável ainda, até inverdades. E
tudo isto utilizando os órgãos oficiais de
comunicação do nosso fundo de pensão.

Sobre a situação atual do processo
judicial que move pela sua reintegração
ao CDE, Luiz Antonio Gato esclarece:

- Ainda estamos aguardando decisão
do Juiz da 4ª Vara Cível, o qual não inde-
feriu o pedido de liminar (tutela anteci-
pada). Decidiu apenas determinar que o
SERPROS se manifestasse e apresentas-
se cópia do processo para que ele tives-
se mais informações para então decidir

Legalidade da cassação do mandato de
conselheiro eleito aguarda decisão judicial


