
 
PLATAFORMA DE TRABALHO REDUZIDA 

GESTÃO 2017/2020 
 

1 – Gestão de Investimentos do SERPROS: 
1.1 – Acompanhar as recomendações feitas pelo Interventor em relatório de 
28/04/2016, posteriormente aprovado pela PREVIC, de modo que as mesmas 
sejam cumpridas na íntegra. 
 
2 – Alterações do estatuto e regulamentos do SERPROS:  
2.1 – Buscar a redução do valor da contribuição do PSI aos níveis praticados 
no PSII (9,26% para 3% do beneficio recebido;  
2.2 – Lutar pela instituição da paridade patrocinadora/participantes na Diretoria 
Executiva; 
2.3 – Defender a regulamentação da utilização do voto de qualidade (voto de 
minerva) pelo Presidente do Conselho Deliberativo; 
2.4 – Avançar na democratização do processo eleitoral no SERPROS incluindo 
sempre presença de representante da ASPAS na Comissão Eleitoral e 
utilizando, prioritariamente, o voto por correspondência/telefone para 
aposentados e pensionistas. 
 
3 – Planos de Saúde e outros benefícios assistenciais: 
3.1 – Defender no PAS – SERPRO as seguintes condições; 
– Mensalidade de valor único, não diferenciada por idade; 
– Reabertura das inscrições para aposentados e pensionistas ainda fora do 
Plano; 
– Participação da ASPAS com indicação de representante de aposentados e 
pensionistas na comissão da gestão do Plano PAS – SERPRO; 
– Apoio à compra de medicamentos necessários à recuperação de portadores 
de doenças graves; 
3.2 – Manter a execução de serviços assistenciais como: seguro de vida, 
auxilio funeral, plano odontológico, e outros na ASPAS. 
 
4 – Interação com Entidades congêneres: 
4.1 – Participar de lutas de interesses comuns, especialmente da 
recuperação/manutenção dos benefícios do INSS. 
 
5 – Apoio Jurídico aos associados: 
5.1 – Realizar convênios com entidades de classe e escritórios jurídicos em 
todas as representações regionais. 
 
6 – Fortalecimento do trabalho das Comissões temáticas: 
6.1 – Estender para as Representações Regionais a composição das 
comissões a serem estabelecidas. 
 
7 – Atividades Sócio Recreativas: 
7.1– Incentivar a divulgação de atividades recreativas locais nas 
representações regionais. 
 



 
8 – Fortalecimento da ASPAS: 
8.1 – Realizar campanha de novos associados através das representações 
regionais da ASPAS; 
8.2 – Aproximar a ASPAS dos participantes próximos das aposentadorias: 
– Apoiar o programa de preparação para aposentadoria do SERPROS. 
– Negociar com o SERPRO e SERPROS a seção de espaços para 
aposentados em todas as regionais, com apoio das Representações Regionais 
ASPAS. 
– Negociar com o SERPRO a colocação de noticias ASPAS em quadro interno 
das regionais SERPRO. 
 
9 – Ações Judiciais: 
9.1 – Acompanhar ações Judiciais ASPAS em andamento; 
9.2 – Propor novas  ações judiciais se necessário; 
9.3 – Propor ações do SERPROS contra Dirigentes punidos e acompanhá-las; 
9.4 – Representar junto ao Ministério Público na defesa de nosso Fundo. 
 
Confirmo os dados acima e autorizo a Comissão Eleitoral a divulgar o conteúdo 
dessa proposta. 

 
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2016. 

 
 

 
 

Assinatura do Candidato à 
Diretor – Presidente 
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