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ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS
ENTIDADES PREVIDENCIÁRIAS
DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS
GESTÃO 2019 -2021
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. A APEPREV atua como
representante das instituições de
previdência dos Municípios e Estado
do Paraná, que são responsáveis
pela gestão dos RPPS. No estado do
Paraná são 177 municípios com Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS), e destes mais de 80% são
associados.

PALAVRA DO PRESIDENTE

‘Q

uando iniciei junto com
os demais companheiros
o projeto para composição de
uma nova diretoria da APEPREV, procuramos dialogar
com os RPPSs e conhecer
suas necessidades e questionamentos. E ao assumirmos
buscamos colocar em prática
as sugestões e demandas dos
nossos RPPSs. Dessa forma
estamos empenhados em

atendê-los, firmando parceiras
e conquistando patrocinadores
para continuar crescendo no
meio. Iniciamos recentemente
uma parceria com o advogado
e consultor previdenciário,
Bruno Martins, que estará nos
auxiliando para atender a demanda de dúvidas dos nossos
associados. O fortalecimento
da cultura previdenciária, para
nossa diretoria administrar

a APEPREV, uma associação
reconhecida nacionalmente
é uma honra. Exemplo desse
prestígio institucional foi o
nosso 17º Congresso que teve
a participação de 13 Estados.
Isso nos enche de orgulho e
nos incentiva para continuarmos trabalhando na disseminação da cultura previdenciária no Paraná e no Brasil”.
Márcio Oliveira Apolinário

A nova diretoria tomou posse em 1° de maio de 2019 e desde então não mede
esforços para disseminar a educação previdenciária aos seus associados através de cursos, seminários, workshop e congressos, através da parceria com
a Secretaria do Ministério da Previdência e Tribunal de Contas, prestigiando
também as Associações do ramo previdenciário e fazendo visitas aos RPPS.

Nova logo
gestão 2019/2021

ACÕES REALIZADAS MAIO/2019 A FEV/2020

WORKSHOPS
Workshop
realizado em
Porto RicoPR em 22 de
agosto/2019,
abordou
diversos temas
pertinentes aos
RPPSs

Em 25/07/2019 realizado Workshop na
cidade de Ibaiti/Pr, o qual proporcionou
ao público presente conhecimentos
e informações sobre compensação
previdenciária.

Workshop com tema do momento: EC 103/2019, na manhã e parte da tarde de hoje,
10/12/2019 na cidade de Paranaguá. Com participação de mais de 200 inscritos
representando 36 Municípios do Estado.
Reunião de Procuradores Jurídicos para
discussão de um dos acordos do TCE/
PR referente a concessão de benefícios,
realizada na manhã do dia 05/11/2019
em Curitiba.

17° Congresso Previdenciário APEPREV, realizado no restaurante Madalosso em
Curitiba-PR, com objetivo de levar a cultura previdenciária ao alcance de todos os
mai de 600 participantes

Workshop referente as obrigações
e providências para adequação da
reforma da previdência promulgada
nesta data 12/11/2019. O evento foi
realizado em Curitiba para um público
bastante expressivo

Representantes dos RPPSs do Paraná no 52º
Congresso Nacional APIPEM realizado em
Foz do Iguaçu de 26 a 28 de junho de 2019.

1° Workshop do ano de 2020 que tratou
da Emenda Constitucional 103/2019 com
participação dos técnicos da Secretaria de
Previdência e Tribunal de Contas do Paraná,
evento recordista em público, realizado nos
dias 27 e 28/01/2020.

REPRESENTAÇÃO DA APEPREV NOS EVENTOS
DE ASSOCIAÇOES DO MESMO SEGMENTO

18” Congresso Previdenciário ANEPREM de 18 a 20/11/2019.

APEPREV representada por Luciane Dias Gonçalves (secretária),
no 7° Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS’s, promovido
pela ABIPEM.

II Seminário Estadual de Previdência da ASPREVPB e III Encontro
Nordestino da ANEPP, o presidente Márcio Apolinário se faz presente
demonstrando apoio da APEPREV junto a todas as associações
presentes no evento, compartilhando do propósito comum em
expandir a educação previdenciária de norte a sul do país.

No 17º Congresso APEPREV
os prefeitos dos municípios
nos quais os representantes
dos RPPSs compõem a
diretoria da associação foram
homenageados com placa
em agradedimento por serem
“Amigos da APEPREV”.

67° reunião do Conselho Nacional dos Dirigentes de
Regimes Próprios de Previdência Social - CONAPREV, nos
dias 28 e 29 de novembro, em Recife/PE

O presidente Márcio Apolinário foi a Brasília/DF para participar
da reunião da CNM e também visitar a Secretaria de Previdência
definindo os últimos detalhes quanto a participação da equipe da
secretaria no 17° Congresso Previdenciário APEPREV.

APEPREV na EXPOPREV em Goiás. Representando APEPREV na
EXPOPREV, jornada educacional previdenciária , com os Diretores
Marcelo Góis e Eliseu Ribeiro.

Participação do Presidente Márcio Oliveira Apolinário no XIII
Encontro Estadual da Associação Pernambucana de Entidades de
Previdência Pública - ANEPP

APEPREV, representada pela Sta. Mary Stela, Tesoureira da atual gestão,
prestigiou o 3º seminário Previdência no Serviço Público: “Os impactos
da Reforma da Previdência”, realizado em Juazeiro do Norte/CE

Curso prático de Compensação Previdenciária
na sede do Paraná Previdência, em Curitiba
em maio/2019.

O Curso de Compensação Previdenciária
em Maringá teve participação expressiva e
interativa de todos os inscritos, realizado nos
dias 12 e 13/03/2020

Curso de Compensação Previdenciária COMPREV em Toledo – PR, 10 e 11/02/2020

Visita ao Tribunal de Contas na manhã
do dia 11/12/19 para obter informações
sobre o entendimento do TCE em relação
a EC 103/2019.

O presidente Márcio Apolinário se fez
presente na posse da nova Diretoria da
APREMERJ, realizada no dia 15/01 em
Angra dos Reis/RJ

Daniel Boccardi e Márcio Apolinário
Associações de São Paulo e Paraná juntas
pelo mesmo objetivo: Gestão justa e
transparente.

Além dos Cursos, Workshops, Congresso e representações foram realizadas visitas presenciais a RPPSs de
vários municípios pelo presidente e por membros da diretoria. Abaixo os seguintes municípios:
Toledo, Cascavel, Paranaguá, Jandaia do Sul, Teixeira Soares, Medianeira, Foz do Iguaçu, Corbélia, Nova Aurora,
Fazenda do Rio Grande, Cafelândia e Maringá.

!
canal de
perguntas
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A partir de janeiro de 2020 está disponilizado no site www.apeprev.com.br um canal de perguntas e
respostas:
DR. BRUNO SÁ RESPONDE
Envie suas dúvidas para o endereço de email pergunteaodrbruno@apeprev.com.br
PRIMEIRO VIDEO COM DR BRUNO SANANDO DUVIDAS DE NOSSOS ASSOCIADOS. https://www.youtube.com/watch?v=0ptYqGrgm1I
BASTA ACESSAR NOSSO LINK NO YOUTUBE E ACOMPANHAR https://www.youtube.com/watch?v=kvW9AxP3Ih4

Continuamos com nosso projeto social que consiste em arrecadar alimentos não perecíveis,
doados por participantes em nossos eventos para doações à entidades assistenciais.
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‘‘

O curso foi muito bom, me possibilitando uma melhor compreensão dos
relatórios, o instrutor possui uma boa
didática, proporcionando uma compreensão do conteúdo mesmo para
quem não trabalha diretamente com o
assunto tratado, e o local da realização
do curso tinha uma estrutura adequada
para o evento”.
Marisa C. Lange
Assit. em Administração
Depto de Contabilidade - Prefeitura do
Município de Toledo/PR

‘‘

Bom dia, aprendi bastante no curso,
deu pra entender bem e saber que não
é tão difícil, porém acredito que seria
mais eficaz se cada um levasse um processo de aposentadoria para termos
a experiência prática de protocolar no
comprev, e pra quem ainda não possuí
termo pudesse levar os documentos
para enviar por e-mail, isso tudo com
a ajudo do professor, é um pouco mais
complexo, porém acredito ser a melhor
forma de aprendizado.
Paulo Victor
Tapira

Feedback do Curso
Compensação Previdenciária

‘‘

Bom dia,
Venho mais uma vez ratificar elogios ao presidente da APEPREV na pessoa do Sr.
Marcio Apolinário e demais membros da diretoria, em decorrência do curso de Compensação Previdenciária, realizado em Maringá-Pr. nos dias 12 e 13 de Fevereiro de
2020. A possibilidade oferecida pela APEPREV em descentralizar o Curso em diversas
regiões do Paraná, viabiliza a participação de Municípios, que por diversos motivos encontram dificuldades em enviar seus colaboradores até capital de Curitiba.
Não poderia deixar de estender elogios ao instrutor do Curso Sr. Rafael Forneck.
Profissional de uma competência admirável , didática objetiva e totalmente acessível
a qualquer nível de participante. Uma empatia notável e principalmente humildade
na transmissão de seu vasto conhecimento sobre o assunto. Sua habilidade é tamanha que após algumas horas participando do curso, somos levados a transformar
uma “fobia” em “entusiamo “ sobre Compensação Previdenciária.
obs. ser sucinta não é meu forte.
abraço a todos da APEPREV, Gratidão é a palavra!!!!
Marly Madalena C. Nogueira
Marialva/Pr

‘‘

Sobre o Curso de Compensação previdenciária desta semana:
O que eu achei bem legal foi que mesmo não tendo muita noção do assunto do curso,
consegui entender bem o que foi passado pelo professor, ele possui boa didática, o
curso foi dinâmico e prático. A estrutura que o Município dispõe para estes cursos
também é muito boa, tudo funcionou certinho. O curso foi muito bom e vai me ajudar
principalmente na emissão dos relatórios e como interpretá-los. O ponto negativo
só foi a surpresa da falta de muitos participantes.
Aline C. Alebrante
Assistente em Administração
Secretaria da Fazenda - Dpto Contábil

VEM AÍ O 18º CONGRESSO APEPREV, que será realizado
em Foz do Iguaçu, de 20 a 22 de maio
Gestão
Presidente - Márcio Oliveira Apolinário - Jussara
Vice-Presidente - Edirlene Rodrigues Milharesi - Loanda
Secretário Geral - Luciane Dias Gonçalves - Pitanga
Segundo Secretário - Marcelo Penha Goes - Altamira do Paraná
Tesoureiro - Mary Stela da Silva Bogarim - Campo Tenente
Segundo Tesoureiro - Silvane Bottega - Campo Mourão

Siga nossas redes sociais

Diretoria Regional
Região Central: Maira Helena Falkoski - Prudentópolis
Região Norte: Denilson Vieira Novaes - Londrina
Região Oeste: Walter Franzoi - Cafelândia
Região Noroeste: Rosely Navarro Rodrigues - Paranavaí
Região Metropolitana e Litoral: Eliseu Ribeiro dos Santos - Colombo
Conselho Fiscal
- Cinthia Soares Amboni - Maringá
- Vanderlei Rosa Elding - Guarapuava
- Ademilson Candido Silva - Pato Branco

Conheça nosso site

facebook.com/Apeprev
www.apeprev.com.br
@apeprev5

