Associação Paranaense das Entidades
Previdenciárias do Estado e dos Municípios
CNPJ Nº 05.763.089/0001-61

APRESENTAÇÃO
A Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios APEPREV, foi criada em junho de 2002, com intuito educacional, a qual mantém até hoje, fazendo disso
sua principal força e característica, preocupando-se principalmente com a formação e capacitação de
seus associados, proporcionando às instituições, constante aprimoramento de conhecimento através de
atividades de intercâmbio estaduais e nacionais, realizando congressos, workshops e seminários com o
objetivo de discutir e difundir os princípios previdenciários, devido as várias mudanças na Legislação
Previdenciária, pois a cada dia que passa surgem inovações, sejam nos aspectos legais, políticos ou
econômicos. Desse modo, a participação cada vez mais pró-ativa de todos os envolvidos é fundamental
para o crescimento da Associação e dos associados.
Temos no estado do Paraná 177 municípios com Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Segundo dados do Ministério da Previdência, esses municípios juntos superam um patrimônio líquido
(PL) acima de R$ 13 bilhões de reais.
A APEPREV atua como representante das instituições de previdência dos Municípios e Estado
do Paraná, que são responsáveis pela gestão dos RPPS, assim sendo a APEPREV promove importantes
fóruns de debates democráticos que difundem informações, cultura e capacitações previdenciárias,
refletindo na possibilidade de uma nova visão de previdência para todo o Estado do Paraná.
A APEPREV continua se aprimorando cada vez mais, buscando diariamente e incansavelmente
a profissionalização dos Regimes Próprios de Previdência, com o intuito de fortalecer ainda mais os
RPPS do estado do Paraná, continuando a formação e organização de encontros regionais, grupos de
estudos e debates que favoreçam troca de experiências.
A APREPREV tem o prazer em convidar os Regimes Próprios de Previdência Municipais do
Estado do Paraná para que, através de seus Gestores e Servidores, venham se juntar a nos neste processo
democrático de discussão e disseminação de informações, do associativismo como forma de romper
barreiras e diminuir distâncias para promover mudanças no atual contexto previdenciário e fazer dos
RPPS’s paranaenses instituições sólidas e respeitadas.
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MISSÃO
Colaborar com os RPPS da Paraná na construção e consolidação da Cultura Previdenciária para ser
referência Nacional no estímulo e fortalecimento da previdência funcional.

VISÃO
Ser reconhecido como uma instituição de referência no campo previdenciário, pela excelência dos
serviços prestados, e na excelência na representação e estímulo dos Regimes Próprios Parananeses
desenvolvendo e aprimorando as políticas previdenciárias com suporte técnico e formação de gestores e
colaboradores.

VALORES
Atitude
Eficiência,
Equidade,
Ética e Compromisso
Profissionalismo,
Sustentabilidade e Satisfação dos filiados
Participação e Cooperação
VALORES
MISSÃO
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PALAVRA DO PRESIDENTE
“Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente. É aquele
que se adapta melhor às mudanças. ” - Charles Darwin (Naturalista, Britânico 1809 1882)
Com esta reflexão antiga que se torna absolutamente contemporânea acredito que
seja o nosso grande desafio. Novas demandas aparecem, e por consequência a APEPREV
também precisa mudar.
Nesse sentido a APEPREV, busca a formação e capacitação de seus associados,
proporcionando às instituições, constante aprimoramento de conhecimento através de
atividades de intercâmbio estaduais e nacionais, com realizações de congressos,
workshops e seminários difundindo os princípios previdenciários, equilibrio financeiro e
Atuarial e Investimentos ajudando no fortalecimento dos RPPS.
A inovação deve ser, hoje, parte da cultura, devemos ser estimulados a ter atitudes
e pensar de forma inovadora, promovendo assim desde pequenas mudanças a grandes
transformações.
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