
 

 
 

Plano de Trabalho da Diretoria Executiva para a 

Gestão 2014/2017 

 
1 - Gestão de Investimentos do SERPROS 

1.1 – Atuar no sentido do total esclarecimento das questões 

 relativas aos investimentos no Banco BVA, com vistas à 

 identificação de responsabilidades e busca de recuperação de 

 perdas. 

1.2 – Estudar e sugerir mudanças na gestão dos investimentos do 

 SERPROS, de modo a criar regras mais claras, aumentar o 

 número de tomadores de decisões e aprimorar os controles, 

 no sentido de reduzir os riscos inerentes ao processo. 

 

2 - Saldamento do PS I e alterações no PS II 

2.1 – Defender a implementação integral das medidas negociadas 

 entre SERPRO, SERPROS, ASPAS e FENADADOS, em 2009, para 

 o equacionamento do déficit do PS I, que inclui o saldamento 

 do plano e alterações no PS II, de forma que: 

   a) a patrocinadora SERPRO faça o aporte total de   

   recursos com objetivo de equacionar o déficit   

   remanescente após o saldamento, com base na revisão  

   do “serviço passado”; 

   b) seja cancelado o adicional de 35% nas contribuições  

   dos aposentados e ativos, implantado em 2008; 

   c) sejam garantidos os direitos adquiridos dos   

   participantes que já haviam cumprido as carências até o 

   dia 31/03/2013 em relação aos benefícios vigentes  

   antes das alterações; 

2.2 – Manter a ação judicial, ajuizada em 2008, contra o aumento de 

 35% nas contribuições dos participantes do PS I, até que o 

 déficit seja equacionado nos moldes negociados em 2009. 

 

 



 

3 - Alterações do estatuto, de regulamentos e de planos de custeio do 

SERPROS 

3.1 – Buscar a redução do valor da contribuição dos aposentados do 

 PS I ao nível praticado no PS II. 

3.2 – Lutar pela instituição da paridade patrocinadora/participantes 

 na Diretoria Executiva. 

3.3 – Defender a regulamentação da utilização do voto de qualidade 

 (voto de Minerva) no Conselho Deliberativo. 

3.4 – Avançar na democratização do processo eleitoral do SERPROS, 

 incluindo representantes da ASPAS e da FENADADOS na 

 Comissão Eleitoral e mantendo a votação por telefone e pela 

 Internet. 

3.5 – Defender a representação de um participante ativo e de um 

 aposentado, tanto para o Conselho Deliberativo como para o 

 Conselho Fiscal. 

 

4 - Planos de saúde e outros benefícios assistenciais 

4.1 – Defender no Plano de Saúde do SERPRO as seguintes 

 condições: 

   a) na alteração para rede própria, buscar a manutenção 

   da qualidade do plano, no mínimo compatível com a  

   atualmente  oferecida pela CASSI; 

   b) mensalidade com valor único, não diferenciado por  

   idade; 

   c) melhorias no atendimento hospitalar e na   

   recuperação pós-hospitalar, bem como no apoio à  

   compra de medicamentos necessários à recuperação; 

   d) buscar a ampliação da comissão paritária   

   FENADADOS/SERPRO de gestão do plano, de modo a  

   incluir um representante dos aposentados e   

   pensionistas. 

 4.2 – Buscar a alternativa de apoio aos aposentados e   

  pensionistas não  participantes do Plano de Saúde  

  SERPRO. 

 4.3 – Buscar formas para a compra de medicamentos com  

  preços mais baixos. 

 4.4 – Ampliar para os associados ativos o convênio para  

  prestação de serviços odontológicos mantido pela  

  ASPAS com a Odontoprev. 



 4.5 – Acompanhar a prestação dos serviços assistenciais  

  (Seguro de Vida,  Auxílio-Funeral, UTI-Vida) prestados  

  pela ASES-RJ. 

 4.6 – Negociar, com seguradoras, meios para alterar a idade  

  de ingresso  do auxilio funeral para 80 anos.  

            

5 - Interação com entidades congêneres 

 5.1 – Atuar conjuntamente com a Unidasprev e Anapar para a  

  aprovação  do projeto de lei PLP 161/2012, que amplia a  

  democratização da gestão e a governança dos fundos de  

  pensão. 

 5.2 – Participar de lutas de interesses comuns, especialmente da  

  recuperação/manutenção do poder aquisitivo dos benefícios  

  do INSS. 

 

6 - Apoio jurídico aos associados 

 6.1 - Realizar convênios com sindicatos, entidades de classe e   

  escritórios  jurídicos em todas as Regionais. 

 6.2 - Acompanhar as ações judiciais em curso referentes à isenção  

  do imposto de renda retido pelo SERPROS sobre as   

  aposentadorias e benefícios durante os últimos 5 anos e  

  demais processos.  

7 - Fortalecimento do trabalho das Comissões Temáticas 

 7.1 – Ampliar para as demais Regionais a composição da Comissão  

  Técnica. 

 7.2 – Instalar a Comissão Sócio-Recreativa em todas as Regionais,  

  com o apoio das representações locais da ASES. 

 

8 - Atividades sócias recreativas 

 8.1 – Realizar convênios com entidades de classe que oferecem  

  atividades sócio-recreativas e com agências de viagens. 

 8.2 – Divulgar atividades e serviços oferecidos pelo SESC. 

 

9 - Fortalecimento da ASPAS 

 9.1 – Realizar campanha de novos associados, fortalecendo a   

  participação regional. 

 9.2 – Aproximar a ASPAS dos participantes próximos da    

  aposentadoria apoiando o programa de preparação para a  



  aposentadoria do SERPRO e realizando campanha de filiação  

  específica desses participantes. 

 9.3 – Negociar com o SERPRO e SERPROS a cessão de sala para os  

  aposentados em todas as Regionais. 

 9.4 – Aumentar a interação com os associados, reativando as   

  reuniões mensais no Rio de Janeiro, incentivando encontros  

  nas demais Regionais do SERPRO e criando outros canais e  

  mecanismos que propiciem uma ampla e ativa participação  

  de todos os interessados. 

 9.5 – Criar condições para que todos os membros da Diretoria,  

  Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal (titulares e suplentes) 

  mantenham-se, permanentemente, informados sobre o dia a  

  dia da ASPAS, de modo a possibilitar uma efetiva participação  

  em sua gestão. 

 

10 - Dinamizar as formas de comunicação entre a ASPAS e seus 

 associados. 

11 - Manter o site da aspas sempre atualizado 


