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RELATÓRIO DE CONTAS E ATOS DO EXERCÍCIO DE 2008 
DIRETORIA EXECUTIVA DA ASPAS - GESTÃO 2008/2011 

1 – Apresentação 

Os fatos relevantes ocorridos em 2008, relacionados às questões da previdência complementar, em 
especial ao SERPROS, foram os seguintes: 

1.1 – Em janeiro, o SERPRO divulgou nota informando que a partir daquele mês, o Diretor-Superintendente 
do Serpro, Gilberto Paganotto, passou a exercer o encargo de supervisor do Serpros - Fundo 
Multipatrocinado, atribuição anteriormente exercida pela Diretora de Administração Vera Lúcia de Moraes. 

1.2 – Também em janeiro, o Conselho Deliberativo do SERPROS (CDE), pela primeira vez na história do 
fundo, nomeou um Diretor de Investimentos contratado no mercado. Entre os cargos ocupados por Benni 
Faerman, o novo Diretor, destacam-se Diretor Financeiro da ELETROS (da Eletrobras), Diretor Financeiro 
do AERUS (da Varig), Coordenador da Comissão de Investimentos da Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) e Diretor Financeiro do Sindicato Nacional das Entidades 
Fechadas de Previdência Privada (Sindapp). 

Em agosto de 2008, Benni Faerman solicitou demissão em virtude da repercussão negativa entre os 
participantes do SERPROS da divulgação no Diário Oficial da União de decisão da Secretaria de 
Previdência Complementar (SPC) de multar diversos ex-dirigentes e conselheiros do AERUS, entre os quais 
se incluía o seu nome, apesar do SERPROS ter informado que o processo ainda estava em fase de 
recurso. 

1.3 – Ainda em janeiro, o CDE convocou novas eleições para ocupação das vagas de primeiro e segundo 
suplentes do Conselheiro Fiscal Hilary de Nazaré Moreira dos Santos, cargos que ficaram vagos em razão 
da impugnação pelo CDE, em junho de 2008, da eleição de Mauro Roberto Simião, como membro titular, e 
João Paulo de Jesus Cruz, como primeiro suplente, sob alegação de que os participantes eleitos não 
poderiam ter se candidatado, já que eram suplentes do COF e, nesta condição, não poderiam ser 
reconduzidos, sendo empossado como membro titular do COF o participante Hilary de Nazaré Moreira dos 
Santos, terceiro colocado nas eleições. 

Como houve a inscrição de apenas um candidato, quando o regulamento exigia pelo menos três, o CDE 
anulou o processo, não tendo ainda convocado novas eleições para ocupar as referidas suplências. 

1.4 – Em fevereiro, Ricardo Pena Pinheiro, até então Secretário Adjunto da Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC), foi nomeado Secretário de Previdência Complementar. Pena é reconhecido por sua 
sólida formação acadêmica, com Doutorado pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da 
Universidade Federal de Minas Gerais, sendo autor do livro "A Demografia dos Fundos de Pensão". 

1.5 – Ainda em fevereiro, o SERPROS passou para a ASES-RJ a administração do serviço de pronto-
socorro móvel de emergência e urgência médica (UTI Vida), como já havia feito com os serviços de Seguro 
de Vida e Auxílio Funeral, em razão da legislação proibir, com poucas exceções, os fundos de pensão da 
prestação de serviços assistenciais. 

1.6 – Em março, O SERPROS foi inscrito, junto com outros fundos de pensão, como Signatário e 
Patrocinador do CDP (Carbon Disclosure Project), iniciativa global destinada a canalizar as aplicações dos 
investidores institucionais para empresas e projetos comprometidos em atuar para reduzir as agressões ao 
meio ambiente que estão mudando o clima na terra. 
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1.7 – Também em março, o IX Congresso Nacional da Associação Nacional dos Participantes em Fundos 
de Pensão (ANAPAR), realizado no Rio Janeiro, que contou com a presença de cerca de 220 delegados 
(conselheiros e diretores eleitos de fundos de pensão patrocinados por estatais e por empresas privadas de 
todo o país), aprovou moção pela imediata revogação da cassação do mandato do Conselheiro Luiz Antonio 
(Gato) Martins, documento este que foi enviado para o SERPROS, SERPRO, Secretaria de Previdência 
Complementar e Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda. 

1.8 – Em maio, foi aprovado o novo Estatuto da ASPAS, tendo sido atingido o quórum mínimo necessário: 
303 associados, incluídos os sócios fundadores. As principais alterações foram: 

1. Alterações de forma (uniformização de nomes, resolução de contradições, correções ortográficas etc) e 
alguns refinamentos do Estatuto (passar competência de fixação da contribuição social do Conselho 
Deliberativo para a Assembléia Geral, instituição de processo administrativo disciplinar para exclusão de 
associado, entre outros). 

2. Alteração da composição da Diretoria Executiva, passando de quatro Diretores Titulares para cinco 
Diretores Titulares e três Suplentes, criando os cargos de Diretor de Seguridade, Diretor de 
Comunicação e Diretor Social, e um Secretariado, composto pelos Diretores Presidente, Administrativo-
Financeiro e um dos outros três Diretores Titulares, que ficarão responsáveis pela condução das 
atividades rotineiras da ASPAS e pela implementação das decisões da Diretoria. 

3. Passa a permitir somente uma única reeleição de membros da Diretoria. 

4. Altera o período eleitoral (e as atividades decorrentes) do primeiro para o segundo semestre do ano, de 
modo a uniformizar o ano fiscal da ASPAS com o ano civil e a evitar coincidência das eleições com as 
eleições do SERPROS.  

5. Avança na democratização do processo eleitoral, com a Comissão Eleitoral passando a ser eleita em 
Assembléia Geral e não mais sendo nomeada pelo Diretor-Presidente; define as atribuições da 
Comissão Eleitoral e explicita os direitos e deveres das chapas concorrentes.  

6. Reserva uma vaga de Titular e respectivo Suplente no Conselho Deliberativo, para serem ocupadas por 
Associados Pensionistas, que serão eleitos entre seus pares. 

Duas mudanças, porém, a composição da Diretoria Executiva e a reserva de vagas no Conselho 
Deliberativo para os pensionistas, só estarão vigentes em 2011, pois as eleições para a nova gestão já 
haviam sido iniciadas seguindo o estatuto anterior. 

1.9 - No dia 28 de maio, Assembléia Geral Ordinária realizada no auditório do SINDPD-RJ ratificou o 
resultado das eleições da ASPAS, empossando a nova administração para o período 2008/2011, formada 
pelos componentes da chapa única ASPAS 10 ANOS, que obteve 366 votos, dos 370 associados que 
participaram das eleições. Aposentados, pensionistas e representantes de diversas associações 
prestigiaram a cerimônia de posse.  

1.10 – Em junho, o Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, concedeu antecipação de tutela na 
ação impetrada pelo Conselheiro eleito Luiz Antonio (Gato) Martins, determinando a reintegração do 
Conselheiro às suas funções no CDE, do qual havia sido afastado, em abril de 2007, e posteriormente 
cassado, em outubro do mesmo ano, sob a acusação de suposta falta grave de violação do Código de Ética 
do SERPROS, por ter o mesmo assinado, 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 e, ao mesmo tempo, como Presidente da ASPAS. 
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Em agosto, a Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou, por unanimidade, 
o segundo recurso do SERPROS e manteve a reintegração do Conselheiro. O SERPROS tentou mais outro 
recurso, que também não foi aceito pela Justiça, estando o processo aguardando decisão definitiva do Juiz 
da 4ª Vara Cível. 

 1.11 - Em setembro, a ASPAS comemorou dez anos de existência (a entidade foi fundada em 02/09/1998), 
realizando festas de confraternização em praticamente todos os locais onde o Serpro possui regionais: Rio 
de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e em São Paulo. Das dez 
regionais, por dificuldades de mobilização, apenas Belém e Fortaleza ficaram de fora.  

A cerimônia principal ocorreu no Rio de Janeiro, tendo contado com a presença de diversos associados 
fundadores, com destaque para o primeiro Presidente da Associação, Felippe Rêgo, e  o primeiro 
Presidente do Conselho Deliberativo, Iwanoy de Souza Cavalcanti, além de atuais e ex-diretores e 
conselheiros da ASPAS e da Diretoria do SERPROS. 

Foram entregues diplomas aos associados fundadores de todo o Brasil e placas de homenagem a Felippe 
Rego e Iwanoy de Souza Cavalcanti. 

1.12 – Em setembro e outubro, após processo de seleção que envolveu mais de 100 instituições 
financeiras, o SERPROS assinou contratos com os bancos Itaú e UNIBANCO para terceirizar R$50 milhões, 
cada um, de um total de R$ 150 milhões de sua carteira de investimentos.  

Com objetivo de servir também como um referencial de desempenho e performance de resultados para o 
SERPROS, a terceirização de 7% da carteira de investimento do SERPROS foi decidida pelo CDE, faltando 
ainda ser assinado contrato de terceirização dos restantes R$ 50 milhões com o BRADESCO.  

1.13 – Também em setembro, o CDE decidiu aumentar em 35% a contribuição dos participantes ativos e 
assistidos (com exceção das pensionistas, aposentados por invalidez e em auxílio-doença, que não pagam 
contribuição) do PS I e da patrocinadora, em razão do déficit do plano, que alcançava naquela ocasião 
cerca de R$ 320 milhões. A decisão, que foi implementada em outubro, foi aprovada com o voto de 
qualidade (minerva) do Presidente do CDE, já que teve voto contrário dos três Conselheiros eleitos Luiz 
Antonio (Gato) Martins, Thadeu Ernesto Senna Portella e Waldemiro Schneider. 

Como o aumento na contribuição significou uma redução do déficit em cerca de R$ 90 milhões, não sendo 
suficiente para zerar o déficit, para o qual seria necessário um aumento de 128% nas contribuições, a 
justificativa dos Conselheiros indicados pela patrocinadora foi de que, como o DEST (Departamento de 
Controle das Estatais) havia aprovado, agora em 2008, aumento de 44% nas contribuições decidido pelo 
CDE em 2003, a decisão não afetaria sobremaneira o orçamento dos participantes e demonstraria para a 
SPC que medidas concretas estavam sendo tomadas para o equacionamento do déficit, evitando assim 
uma possível intervenção, já que o déficit se mantém e se agrava desde 2001. 

Os Conselheiros eleitos divulgaram o registro do seu voto contrário, no qual explicitam o seu entendimento, 
como a ASPAS, ser de responsabilidade exclusiva da patrocinadora SERPRO alguns dos fatores que 
causaram ou atenuariam o déficit do plano e que alcançam valores atualizados superiores a cerca de 60% 
(sessenta por cento) do déficit daquele momento, especificamente:  

1. Alterações de premissas de crescimento real de salários na patrocinadora, não previstos nas avaliações 
atuariais anteriores, como o observado em 2005 com a criação da gratificação de auxiliares, que não 
foram acompanhadas de aporte de recursos necessários para cobrir o decorrente aumento de 
despesas; 

2. Cobertura do déficit existente quando da migração para o PS-II, em 2001, relativo aos participantes que 
não migraram, o que foi feito para os que migraram, demonstrando não atendimento ao princípio 
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constitucional da isonomia de tratamento e a disposição prevista no contrato de migração, realizado 
pelo SERPROS e SERPRO, de que a patrocinadora se responsabilizaria por manter o equilíbrio atuarial 
e financeiro de ambos os planos; 

3. Injeção de recursos não realizada para cobrir a hipótese atuarial de ingresso de novos participantes, 
conceito de geração futura retirado dos balanços a partir do fechamento do PS-I para novas adesões, 
ocorrido em 1997.    

Alegaram ainda os Conselheiros eleitos para justificar seu voto contrário ao aumento:  

1. A possibilidade de que a migração para o PS-II tenha provocado quebra de solidariedade no PS-I, isto 
é, que a alteração do perfil da massa de participantes do PS-I tenha provocado um déficit não coberto 
pela patrocinadora; 

2. Que expressiva parte das causas do déficit decorre de diversas perdas em aplicações, como a compra 
das Letras de Santa Catarina, realizadas antes da promulgação das Leis 108 e 109 de 2001, que veio a 
propiciar uma atuação mais equilibrada dos participantes, em relação à patrocinadora, nos órgãos de 
deliberação e controle do SERPROS, participação essa praticamente inexistente nos estatutos 
anteriores; 

3. Que o Decreto 606, de 1992, determinava ser de responsabilidade apenas das patrocinadoras e dos 
participantes ativos a responsabilidade pela cobertura de eventuais déficits nos planos de benefício, o 
que assegura direito adquirido aos participantes do PS I que se aposentaram antes da vigência das Leis 
Complementares 108 e 109, de 2001. 

Alternativamente, os Conselheiros eleitos propuseram que o SERPROS e o SERPRO solicitassem 
audiência imediata ao Secretário da Previdência Complementar para apresentação do cronograma das 
ações em curso para equacionamento do déficit, que contempla as alternativas, em estudo, de saldamento 
do plano, a exemplo de soluções implementadas em outras fundações, como a POSTALIS, patrocinada 
pelos Correios, também uma empresa pública como o SERPRO, e que se responsabilizou pela totalidade 
dos recursos necessários para o equacionamento do déficit existente no seu plano de benefício definido, 
como o PS I, o que evitou o aumento nas contribuições dos participantes, ativos e aposentados. 

Em dezembro, o SERPROS contratou a empresa GlobalPrev, por meio de processo de licitação, para 
realizar estudos sobre o equilíbrio técnico do plano e apresentar alternativas para resolver o déficit de 
maneira definitiva. 

1.14 – No dia 15 de outubro, Assembléia Geral Extraordinária da ASPAS decidiu, por unanimidade, entrar 
imediatamente na Justiça contra o aumento de 35% imposto aos participantes ativos e aposentados do PS 
I, sendo a ação judicial distribuída no dia 21 de outubro para a 25ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, com número de processo 2008.001.347425-4.  

A ação teve o pedido de antecipação de tutela (liminar) indeferido pela Juíza da 25ª Vara Cível no dia 30 de 
outubro. A ASPAS aguarda as manifestações do Ministério Público e do SERPROS, conforme determinado 
pela Juíza, para definir os próximos passos de sua estratégia para conseguir a suspensão do aumento.  

1.15 – Em outubro, o STJ - Superior Tribunal de Justiça decidiu que é indevida a cobrança de imposto de 
renda sobre aposentadoria complementar relativa ao período de contribuição entre 1989 e 1995. Segundo a 
decisão do STJ, são rendimentos isentos/não tributáveis a proporção dos benefícios correspondente à 
fração entre o período 1989/1995 e o tempo total de contribuição enquanto participantes ativos até a 
aposentadoria. Além de valer para o futuro, o aposentado tem direito a receber o excesso de IR pago, 
corrigido monetariamente, nos últimos cinco anos, contados do ingresso da ação em seu nome. É, porém, 
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necessário entrar com ação específica em nome próprio, não sendo possível a ASPAS entrar em nome de 
todos os seus associados. 

1.16 – Em dezembro, o CDE decidiu nomear Luiz Augusto Britto de Macedo como novo Diretor de 
Investimentos do Serpros, que foi contratado no mercado em processo de seleção que contou com 
assessoria de consultoria externa especializada. Luiz Augusto Britto ocupava o cargo de Diretor Financeiro 
da SIAS, fundo de pensão dos funcionários do IBGE, tendo trabalhado também na TELOS (da Embratel), 
onde foi Gerente de Investimentos. 

Também em dezembro, o CDE reconduziu por mais dois anos Silvio Michelutti de Aguiar no cargo de 
Diretor de Administração. Silvio já ocupava o cargo desde novembro de 2003. Os Conselheiros eleitos 
divulgaram comunicado informando terem se abstido na votação por defenderem a eleição pelos 
participantes dos Diretores de Administração e de Benefícios, de modo a respeitar o princípio da paridade 
participantes/patrocinadora também na Diretoria Executiva, como já praticado em diversos fundos de 
pensão patrocinados por empresas estatais, como a PREVI (Banco do Brasil) e a REAL GRANDEZA 
(Furnas e Eletronuclear).     

1.17 – Quando fechamos este relatório, ainda não havia sido divulgado pelo SERPROS o balanço de 2008, 
com as informações sobre a avaliação atuarial do PS I e PS II. 

Com base nas informações dos balancetes mensais divulgados pelo SERPROS, em relação ao PS I, 
podemos adiantar que, em dezembro de 2008, o plano apresentava déficit de cerca de R$ 342 milhões, 
tendo crescido 17% em relação a 2007, quando havia atingido cerca de R$ 291 milhões. Cabe destacar que 
crescimento real do déficit foi muito maior, já que estes resultados já consideram as receitas de cerca de R$ 
90 milhões provenientes do aumento de 35% nas contribuições dos participantes ativos e assistidos e da 
patrocinadora implementado a partir de outubro. 

De acordo com o RGI - Relatório Gerencial de Investimentos de dezembro de 2008 divulgado pelo 
SERPROS, a rentabilidade do PS I foi de 9,31% contra 13,64% da exigência atuarial. Além desta má 
performance, fortemente decorrente da crise financeira internacional, especialmente sobre o mercado de 
ações, sabe-se, extra oficialmente, que as causas principais do aumento expressivo do déficit foi o aumento 
dos encargos do plano decorrente do crescimento real dos salários dos participantes ativos ocorrido em 
2008, não previsto na avaliação atuarial anterior, e da revisão para maior da premissa de aumento real de 
salários na patrocinadora SERPRO.    

Em relação à parcela atribuível aos benefícios de risco (parte do plano voltada para o pagamento das 
aposentadorias, pensões e auxílio-doença) do PS-II, o balancete de dezembro de 2008 demonstra a 
manutenção do equilíbrio do plano, contando ainda com Fundos Garantidores da ordem de R$ 85 milhões. 
Segundo o RGI, a rentabilidade no exercício de 2008 alcançou 11,59% contra meta atuarial mínima de 
13,64%, o que demonstra performance melhor do que o PS I, o que é explicado pelo fato de que este plano 
é formado majoritariamente por investimentos em renda fixa (97,8%), tendo apenas ações da Kepler Weber. 

Já para a parte do PS II que inclui os saldos de conta dos participantes ativos, a rentabilidade em 2008 foi 
de 1,7%, muito abaixo da meta atuarial mínima de 13,64%, demonstrando maior influência da forte queda 
do mercado de ações. Embora tenha um perfil dos investimentos considerado conservador, esta parte do 
PS II tem 16% dos investimentos alocados em ações, contra 5,4% do PS I.  

2 - Balanço das ações implementadas em 2008 dos Planos de Ações da Diretoria Executiva para o 
período 2005 a 2008, aprovado pelo Conselho Deliberativo da ASPAS, em julho de 2005 e julho de 
2008. 

2.1 - Ações Institucionais 
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2.1.1 - Acompanhar o equilíbrio financeiro do PS-I e do PS-II, tomando medidas em defesa dos 
assistidos, em especial em contestar eventuais majorações de contribuições dos assistidos para o 
SERPROS, em função da existência de déficits técnicos. 

Em reunião realizada em 29/02/2008, o Presidente do Conselho Deliberativo da ASPAS, Paulo Barbosa 
Coimbra, o Presidente, Luiz Antonio (Gato) Martins, e o Diretor Gilson Leal Barbosa, além de Waldemiro 
Schneider, representante regional da ASPAS no Distrito Federal e Conselheiro eleito do Conselho 
Deliberativo do SERPROS, entregaram uma cópia do relatório da Comissão Técnica sobre o déficit do PS I 
ao Diretor-Superintendente do SERPRO, Gilberto Paganotto, responsável na Diretoria da patrocinadora 
pela supervisão do SERPROS, tendo o mesmo confirmado que a patrocinadora continuava analisando, com 
o SERPROS e o Conselho Diretor do SERPRO, as soluções possíveis para o equacionamento do déficit, 
entre as quais uma nova migração para o PS-II, mesmo considerando as dificuldades para a sua 
implementação. 

Conforme já descrito, em outubro de 2008, a Assembléia Geral Extraordinária da ASPAS decidiu, por 
unanimidade, entrar imediatamente na Justiça contra o aumento de 35% imposto aos participantes ativos e 
aposentados do PS I, sendo a ação judicial distribuída no dia 21 de outubro para a 25ª Vara Civil do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com número de processo 2008.001.347425-4.  

Ainda em outubro, o Presidente em exercício da ASPAS Julio Cesar Maia Pinto Guedes deu entrevista ao 
site da FENADADOS, explicando as ações tomadas pela ASPAS contra o aumento de 35% das 
contribuições dos participantes e da patrocinadora, colocando à disposição dos sindicatos de 
processamento de dados a inicial da ação judicial impetrada no Rio de Janeiro, para que estes impetrassem 
ações em nome dos participantes ativos. Os sindicatos do RS, PA, BA e RJ solicitaram a inicial, mas não 
temos informações sobre a efetiva entrada das ações. 

2.1.2 - Acompanhar as ações da diretoria e conselhos do SERPROS, zelando pelos interesses dos 
participantes assistidos. 

O abaixo-assinado ao Presidente do SERPRO, que reuniu cerca de seiscentas assinaturas, solicitando a 
intervenção da patrocinadora para revisão da cassação do mandato do Conselheiro eleito Luiz Antonio 
(Gato) Martins, aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em novembro de 2007, foi entregue 
ao Diretor Superintendente do SERPRO, Gilberto Paganotto, na reunião realizada no dia 29/02/2008, citada 
no item 2.1.1 acima. 

Conforme informado acima, em junho de 2008 o Conselheiro foi reintegrado às suas funções no CDE, por 
determinação do Juiz Titular da 4ª Vara Cível do Rio de Janeiro, que concedeu antecipação de tutela na 
ação judicial impetrada pelo Conselheiro contra a cassação do seu mandato. 

2.1.3 - Acompanhar alterações do estatuto e regulamentos do SERPROS. 

Não houve alterações dos Regulamentos do PS-I e PS-II em 2008. 

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

A Diretoria da ASPAS continuou defendendo abertura de nova oportunidade para inscrição de aposentados 
e pensionistas no Plano de Saúde do SERPRO, administrado 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 possam permanecer no mesmo. 
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2.1.5 - 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 Associações de Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio 
de Janeiro. 

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

Além dos processos de devolução do Imposto de Renda pago a mais sobre as aposentadorias e benefícios 
do SERPROS, foram também acompanhados os processos de correção do FGTS, estes de 
responsabilidades da ASES-RJ, que contam com um grande número de associados da ASPAS. As 
informações sobre o andamento dos processos são mantidas atualizadas em nosso site. 

Em relação às ações do Imposto de Renda, com a decisão do STJ a favor dos aposentados, a ASPAS 
acertou novo convênio com o advogado responsável, incluindo os valores dos honorários a ser cobrados 
dos associados que ainda não haviam entrado com a ação. 

No Informe ASPAS 26, de dezembro de 2008, foi publicada entrevista com o advogado esclarecendo a 
decisão do STJ e os procedimentos a serem cumpridos pelos associados que desejassem entrar com a 
ação. 

Em setembro, foi celebrado convênio de prestação de serviços jurídicos aos associados com o Escritório 
Oliveira e Balata, que tem sede no Rio de Janeiro e representantes nos Estados DF, PE, MA, RN e PB. O 
próprio escritório ficou de apresentar escritórios nos principais estados das demais regionais (RS, PR, SP, 
MG, PA, CE e BA) para a inclusão no convênio. 

Em relação ao equacionamento do déficit do PS I, foi inicialmente realizado contrato com o Escritório 
Oliveira e Balata para elaboração de parecer jurídico sobre as conclusões do Relatório Preliminar da 
Comissão Técnica sobre o equacionamento do déficit. Com a decisão do CDE de aumentar a contribuição 
dos participantes ativos e aposentados, o contrato foi alterado para elaboração de ação judicial contra o 
aumento. Na negociação do preço do contrato, foi conseguido um preço melhor com a realização de outro 
contrato com o referido escritório para prestação de serviços de consultoria jurídica em previdência para a 
Diretoria e demais órgãos da ASPAS.  

2.1.7 - Acompanhar as ações em desenvolvimento para dar continuidade aos planos assistenciais 
administrados anteriormente pelo SERPROS. 

 

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

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

Além da utilização do Fórum de Debates em nosso site durante os trabalhos da Comissão Técnica para 
elaboração do relatório sobre o déficit do PS-I, não avançamos na criação, de forma descentralizada, de 
grupo de debates em temas relativos à previdência complementar. 
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2.1.9 - Promover debates com convidados externos, de forma descentralizada, sobre temas relativos 
à previdência complementar. 

Não foram promovidos debates com convidados externos. 

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

Não conseguimos acompanhar as atividades do Módulo de Preparação para a  Aposentadoria do SERPRO 
realizadas em 2008. 

2.1.11 - Promover atividades sócio-recreativas de forma a integrar os associados da ASPAS e seus 
familiares. 

Em setembro, a ASPAS comemorou dez anos de existência (a entidade foi fundada em 02/09/1998), 
realizando festas de confraternização em praticamente todos os locais onde o Serpro possui regionais: Rio 
de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e em São Paulo. Das dez 
regionais, por dificuldades de mobilização, apenas Belém e Fortaleza ficaram de fora. 

Durante a cerimônia do Rio de Janeiro, foram sorteados pela Diretoria três DVDs players, tendo sido 
contemplados as gaúchas Noemi Yoshinaga Cunha e Maria Nadir Moraes de Oliveira, que receberam os 
aparelhos na festa de Porto Alegre, e o cearense Raimundo Ferreira Filho, cujo DVD foi enviado pelo 
correio. 

Em dezembro, foi realizado o já tradicional almoço de confraternização de Natal e final do ano dos 
aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro, também com as despesas correndo por conta dos 
associados presentes. 

2.2 - Ações operacionais 

2.2.1 - Realizar campanha de novos associados, para fortalecer a ASPAS, tanto do ponto de vista 
representativo, como financeiro. 

Ainda não conseguimos realizar a campanha de novos associados, embora seja muito grande o potencial 
para futuros associados. 

Segundo os números informados pelo Serpros, em dezembro de 2008, havia no PSI 2178 aposentados e 
477 pensionistas, e no PS II, 101 aposentados e 25 pensionistas, totalizando 2781 aposentados e 
pensionistas. Também ao final de 2008, a ASPAS atingiu 912 associados, sendo 64 pensionistas e 848 
aposentados. Temos, portanto, apenas cerca de 30% 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.   

Além das atividades da ASPAS relacionadas à luta pela revogação da cassação do mandato do 
Conselheiro Deliberativo eleito Luiz Antonio (Gato) Martins, especialmente a coleta de assinaturas dos 
abaixo-assinados ao SERPROS e SERPRO, as comemorações do décimo aniversário da ASPAS 
contribuíram para aumentar a visibilidade da entidade em todas as regionais, especialmente entre os 
participantes ativos. 

2.2.3 - Dinamizar as formas de comunicação entre a ASPAS e seus associados. 
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Com as atividades da ASPAS relacionadas 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 pensionistas, passaram também a ser enviadas para um número expressivo de 
participantes ativos, aumentando significativamente o alcance da mala direta de endereços 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 entidades sindicais e de 
participantes de fundos de pensão, inclusive de aposentados, com as quais mantemos relacionamento. 

2.2.4 - Aperfeiçoar o estatuto da ASPAS, propondo entre outros pontos, reduzir o mandato de três 
para dois anos, democratizar o processo eleitoral e elaborar o regimento interno da ASPAS. 

Em janeiro de 2008, a Comissão do Estatuto, composta pelos Diretores Presidente e Administrativo da 
ASPAS, respectivamente, Luiz Antonio (Gato) Martins e Haroldo Francisco Ramos, além do Conselheiro 
Deliberativo Manoel Pinto e da associada Sônia Celli, disponibilizou a versão final do anteprojeto elaborado 
pela Comissão para sugestões dos associados no Forum de Debates do site da entidade. Em meados de 
fevereiro de 2008, a versão final do anteprojeto, aprovada pelo Conselho Deliberativo, foi finalmente 
submetida à aprovação dos associados, através de voto por correspondência. 

Em maio de 2008, as alterações propostas foram aprovadas, com o novo Estatuto entrando em vigor após 
registro no órgão competente.    

2.2.5 - Estruturar a área administrativa da ASPAS, especialmente na utilização da tecnologia da 
informação. 

Em março de 2008, implementamos internet banda larga, por meio de transmissão de dados via celular. Por 
funcionarmos informalmente na sede do SERPROS, não temos possibilidade de contratação de internet 
banda larga por meio de telefone, tipo VELOX, ou por cabo, tipo VIRTUA, o que limitava o acesso à Internet 
apenas por meio de telefone discado. 

2.2.6 - Otimizar receitas e despesas, com vista a manter o equilíbrio do orçamento da ASPAS, 
inclusive analisar e renegociar contratos, se necessário. 

Foi mantido o equilíbrio do orçamento da ASPAS, conforme Nota Explicativa das Demonstrações 
Financeiras de 2008. 

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

Como nos anos anteriores, a Previsão Orçamentária para 2008 foi aprovada no início do ano, além de ter 
sido revista pelo novo Conselho Deliberativo em julho de 2008, 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 aposentados 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. 

Ainda não foram implementadas ações. 
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2.2.10 - Elaborar o jornal da ASPAS    

Foram produzidos os Informes ASPAS 21, 24, 25 e 26, em janeiro, maio, agosto e dezembro de 2008, 
respectivamente, que foram enviados aos associados e aos demais aposentados e pensionistas do 
SERPROS, que alcançam um total de 2781 participantes. Foram produzidas ainda edições especiais do 
Informe ASPAS, que foram enviadas somente aos associados:  em fevereiro de 2008, a de número 22, com 
as informações sobre as propostas de alterações do Estatuto; e, em abril de 2008, a de número 23, com as 
informações das eleições para renovação da Diretoria e Conselhos Deliberativo e Fiscal da ASPAS.  

2.2.11 - Manter o site da ASPAS sempre atualizado 

Em março de 2008, foi implementado um novo layout do site, além da contratação de assessoria de 
comunicação para realizar a manutenção das informações divulgadas por este importante meio de 
comunicação.     

Rio de Janeiro, 20 de março de 2009. 

 

    

                     Luiz Antonio (Gato) Martins          Haroldo Francisco Ramos 

                            Diretor-Presidente              Diretor Administrativo-Financeiro 
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