
1 – Implementada a isenção de pa-
gamento das mensalidades da AS-
PAS aos associados que recebem 
benefício do SERPROS de até meio 
salário mínimo;

2 – Conforme decisão do Conselho 
Deliberativo, foi executado o desli-
gamento da Unidasprev;

3 – Conforme decisão do Conselho 
Deliberativo, a Comissão Técnica da 
ASPAS passou a ser coordenada por 
José Manoel Nucci, 1º Suplente da 
Diretoria Executiva;

4 – A Diretoria Executiva reuniu-
se com o advogado da ASPAS, le-
vantando os assuntos que seriam 
os mais importantes para serem 
abordados em reunião com o SER-
PROS;

5 – Foi celebrado convênio com o 
SUPERA, entidade voltada para 
exercícios cerebrais visando a me-
lhoria da memória de pessoas ido-
sas e a prevenção de doenças;

6 – Através da Comissão Técnica, a 
ASPAS acompanhou mensalmente 
os investimentos do SERPROS com 
a presença do Consultor Guilherme, 
da ADITUS;

7 – A ASPAS atuou na revisão do 
nosso Estatuto da Associação;

8 – Avançaram os acertos com a 
ASES/DF sobre nossa apólice coleti-
va de seguro de vida em grupo, que 
será implementada em 2019. Conti-
nuaremos atuando com a ASES/DF 
visando a implementação de outros 
benefícios já em uso na ASPAS;

9 – Em diversas reuniões com a di-
retoria dos SERPROS acompanha-
mos a evolução do painel atuarial do 
PSI e do PSII;

10 – Os associados ativos da AS-
PAS podem agora programar o 
pagamento das mensalidades di-
retamente na conta corrente. Este 
foi o resultado da reunião que a 
ASPAS teve com a superintendên-
cia do Banco do Brasil em julho de 
2018;

11 – A Comissão Técnica da ASPAS 
empenhou-se em contribuir para as 
melhorias do Estatuto do SERPROS, 
encaminhando sua proposta ao nos-
so fundo de pensão;

12 – A Diretoria Executiva da AS-
PAS encaminhou correspondência 
ao SERPROS e ao Serpro se posicio-
nando sobre a questão da mudança 
do SERPROS para Brasília;

13 – A ASPAS realizou reunião com 
a participação de Coimbra, Mª das 
Graças e Gilson, com a presença do 
Dr. Antonio Vieira, para discutir pen-
dências jurídicas visando a prepa-
ração de um documento destinado 
à marcação de uma reunião com a 

Diretoria do SERPROS. Na oportuni-
dade, foram levantados os seguin-
tes assuntos:
- Ação Judicial dos 35%;
- Retorno da OFND;
- Aporte do serviço passado;
- Reformulação do sistema de infor-
mação SERPROS;
- Plano de adesão para novos par-
ticipantes do SERPROS/recuperação 
da credibilidade;
- Seguro de Vida da ASES;
- Promover e desenvolver ações 
utilizando o convênio ASPAS/SER-
PROS.

14 – A ASPAS enviou correspondên-
cia aos diretores do SERPROS soli-
citando providências efetivas para 
solucionar o impasse que se formou 
em torno dos empréstimos renego-
ciados do SERPROS e que estavam 
suspensos desde o 1º semestre de 
2017. Alertamos o SERPROS para o 
desgaste em sua imagem;

15 – A ASPAS mobilizou associados 
aposentados para comparecimento 
ao Tribunal Regional do Trabalho/RJ, 
em 20/06/18, data em que houve o 
julgamento do caso Porcão, ocasião 
em que decidiu favoravelmente ao 
SERPROS.

Relatório da Diretoria em 2018

ASPAS acompanhou de perto luta 
pela saúde financeira do SERPROS 
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Assembleia Geral 
Ordinária dia 24 

de abril, às 10h, na 
sede da ASPAS

Você, associado, está convidado a 
participar de nossa Assembleia Geral 
Ordinária anual. Veja ao lado o Edital, 
que foi publicado em jornal e ampla-
mente divulgado em todas as mídias 
da Associação. A Assembleia será no 
dia 24 de abril, 4ª feira, às 10h, em 
nossa Sede, na Av. Rio Branco, 120, 
sala 1206, Centro do Rio (próximo à 
estação Carioca do Metrô).

PARECER DO CONSELHO FISCAL
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2018

Com base nos exames realizados nos Balancetes Mensais, na documentação e respectiva escritura-
ção contábil, no Balanço Patrimonial, na Demonstração dos Resultados do período e no Relatório 
de Contas, do exercício encerrado em 31/12/2018, somos de parecer  favorável à aprovação dos 
referidos documentos pela Assembleia Geral Ordinária da ASPAS.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2019.

    Vilmar Moretão   Vera Lúcia Veloso de Freitas
  Conselheiro Fiscal   Conselheira Fiscal  

DELIBERAÇÃO Nº 38 DO CONSELHO DELIBERATIVO
EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTAS E ATOS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ASPAS DO 

EXERCÍCIO DE 2018.

     O Conselho Deliberativo da ASPAS - Associação dos Participantes e Assistidos do SERPROS, no 
uso de suas atribuições, conforme inciso VII do Art. 26 do Estatuto da ASPAS,

     Considerando o Parecer favorável do Conselho Fiscal da ASPAS de 12.03.2019 sobre o exame das 
Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício) do ano 

de 2018, bem como sobre as Contas e Atos da Diretoria Executiva da ASPAS do exercício de 2018; e
     Considerando o exame dos referidos documentos pelos membros deste conselho, delibera,

      ART. 1º - Aprovar o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e o Relató-
rio de Contas e Atos da Diretoria Executiva da ASPAS, do exercício encerrado em 31.12.2018.  

Rio de Janeiro, 12 de março de 2019.

 Paulo Fernando Kapp                                  Marlene de Souza Majella             
  Presidente do Conselho Deliberativo          Vice-Presidente do Conselho Deliberativo 


