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TRIUNFO SEDIOU O 9º ENCONTRO ESTADUAL 

DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA. 

 

 

 

Nos dias 11,12 e 13 de agosto, foi realizado no 
Município de Triunfo, no Centro de Convenções 
do SESC, o 9º Encontro Estadual dos Regimes 
Próprios de Previdência da APEPP e o 1º 
Seminário Municipal do TRIUNFOPREV, com a 
participação de 243 pessoas entre servidores 
públicos,representantes dos Poderes: Executivo e 
Legislativo, representantes de 53 RPPS de 
Municípios do Estado e 6 Estados da Federação ( 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Rio 
Grande do Norte e Pernambuco), o Distrito 
Federal  e patrocinadores. 

 

 

 
 
 O objetivo principal do evento foi realizar entre 
os gestores, conselheiros e colaboradores dos 
RPPS – Regime Próprio de Previdência Social o 
intercâmbio da cultura previdenciária, no intuito 
de aprimorar e conquistar a excelência nos 
serviços prestados aos servidores, com enfoque 
especial às normas reguladoras do Ministério da 
Previdência Social e do Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco além da troca de 
experiências entre os participantes. 
 
Foram abordadas questões como: Vantagens e 
Desvantagens de Migração do RPPS para o RGPS, 
Boas Práticas de Gestão e Controle dos RPSS, 
Procedimentos Contábeis e Atuariais nos RPPS, 
Programa de Preparação para Aposentadoria, 
Fundos de Previdências Próprios: Os Desafios do 
Equilíbrio Financeiro e Atuarial, Perícia Médica 
nos RPPS, Conselhos Municipais de Previdência e 
Democratização da Gestão e um Painel de 
Investimentos sobre o Panorama da Atual 
Conjuntura Econômica do Brasile sua influência na 
Gestão dos RPPS, os quais contribuíram para um 
melhor entendimento e uma reflexão sobre os 
assuntos abordados. O evento também contou 
com a eleição e posse da diretoria da APEPP para 
o biênio 2015-2017. 
 

 

BOLETIM INFORMATIVO 

 



A abertura do evento foi marcada pela acolhedora 
recepção do Prefeito Luciano Bonfim, do 
Presidente da Câmara Anselmo Martins, da 
equipe do TRIUNFOVEV, da mestra de cerimonial 
Diana Rodrigues e da sociedade em geral. Os 
nossos “Caretas” encantaram a platéia com seu 
duelo de chicotes.Um dos momentos marcantes 
da solenidadefoi a apresentação da artista Elis 
Almeida, que cantou e encantou com sua voz o 
Hino de Triunfo e em seguida fazendo um recital 
de sua autoria, sobre o sistema previdenciário 

do município. 

 

 
O prefeito do município, Luciano Bonfim deu as 
boas vindas a todos os participantes e ressaltou a 
satisfação em receber um evento desta 
importância na Cidade. Destacou a boa gestão do 
TRIUNFOPREV, e a sua premiação no 5º Prêmio de 
Boas Práticas de Gestão Previdenciária, na 
categoria município de pequeno porte, onde 
obteve o segundo lugar no País e concluindo 
disse: “Nosso objetivoé  manter no mínimo a 
nossa Previdência no padrão que se encontra. 
Diante disso torna-se necessária a nossa 
participação, bem como de nossos servidores em 
eventos desta natureza”. 

 
 
A Presidente do TRIUNFOPREV, Professora Maria 

Lucia Lima, anfitriã do evento, deu as boas vindas 

e desejou um excelente acolhimento aos 

congressistas. “E como triunfense, feliz de recebê-

los em nossa cidade, desejo que todo o 

investimento intelectual aqui empreendido no 

estudo, compreensão e correta aplicação das 

normas reguladoras do Ministério da Previdência 

Social e do Tribunal de Contas/PE, nos auxilie, 

como disse Charles Chaplin “na luta por um 

mundo novo, um mundo bom, que a todos 

assegure o ensejo de trabalho, que dê futuro à 

mocidade e segurança à velhice”, frisou. 

 
 
APresidente da Associação Pernambucana de 
Entidades de Previdência Pública (APPEP), Célia 
Verônica Emídio, focou o alto nível da 
programação e dos palestrantes, salientando que 
o evento era uma oportunidade para difundir a 
cultura previdenciária. 

 

O Presidente da Associação Municipalista  de 

Pernambuco – AMUPE, José Coimbra 

Patriotasaudou às autoridades presentes, aos 

participantes, aos patrocinadores e fez uma 

deferência especial a todos os gestores dos RPPS. ” 

Cabe aos gestores  a tarefa de consolidar as boas 

práticas de gestão e ainda buscar as melhores 

alternativas e soluções para o RPPS”, enfatizou.  



 

 
 
No evento foram homenageados o Presidente da 
AMUPE, José Coimbra Patriota, o representante 
do Tribunal de Contas do Estado, o auditor João 
Eudes, o prefeito de Escada Jandelson Gouveia e o 
Prefeito Luciano Fernando de Souza – Prefeito de 
Triunfo pelos excelentes serviços prestados aos 
RPPS.  

 

A palestra de abertura, contou com a presença do 
Presidente da ANEPREM- Heliomar Santos e do 
Dr. Eduardo Barros – Advogado e Consultor 
Previdenciário. O tema da mesma foi “Vantagens 
e desvantagens de Migração do RPPS para o 
RGPS” quegerou grande interesse pelos 
presentes. 
 

 

Encerrando a noite, foi servido um coquetel de 
congraçamento ao som da banda “ Só Triscando”. 

 

 
 

O segundo dia foi aberto com uma mesa redonda, 
a fim de promover o debate sobre o tema: “Boas 
Práticas de Gestão e Controle dos RPPS”. 
Compuseram a mesa, além do palestrante, o 
Presidente da AEPREMERJRIO, o 
EconomistaEvandro Antonio, o presidente da 
ANEPREM, Heliomar Santos, a presidente da 
APEPP, Célia Verônica Emídio e a presidente do 
TRIUNFOPREV. Coube a Presidente do 
TRIUNFOPREV a abertura do debate. Em sua 
explanação ressaltou o resultado que obteve do 
seu trabalho dedicado à previdência municipal, 
que culminou com a premiação nacional 
promovida pela ANEPREM.  

 

O Presidente da AEPREMERJ, Evandro Antônio da 
Silva, ressaltou a satisfação e o sucesso da 
realização do encontro e elogiou a gestão que a 
Sr. Maria Lucia Lima vinha desenvolvendo à frente 
do Fundo de Previdência do Município de Triunfo-
PE. Agradeceu a presença dos responsáveis pelos 
RPPS,solicitando a eles que multiplicassem as 
informações adquiridas, aos outros servidores que 
não puderam estar presentes no encontro.“A 
troca de experiência é primordial, principalmente 
para o pequeno município, que tem interesse em 
buscar esclarecimentos. Abrimos espaço para o 
debate e quem ganha são as cidades que têm o 



seu RPPS constituído”, assinalou o presidente da 
associação, Evandro Antônio da Silva. 
 

 

O auditor do TCE-PE João Eudes foi o segundo a 
palestrar. Ele trouxe o tema “ Procedimentos 
Contábeis e Atuariais nos RPPS” fazendo destaque 
aos princípios básicos da contabilidade e gestão 
pública, considerando os preceitos da ética e da 
transparência na gestão pública. 

 

Na sequencia a palestra da Sra. Cyntia Antunes, 
Economista com MBA em Gestão de Projetos, 
Consultora em RPPS desde 1997, exercendo 
atualmente o Cargo de Consultora de Negócios do 
Grupo Crédito e Mercado discorreu sobre o tema: 
Programa de Preparação para Aposentadoria, o 
que foi festejado pelos participantes. 

 

Na parte da tarde, Fundos de Previdências 
Próprias: Os Desafios do Equilíbrio Financeiro e 
Atuarial foi o tema explanado pelo Atuário e 
Professor da UFPE Cícero Dias. O atuário destacou 

 
  

Dentro da programação, a gerente de previdência, 

Anna Paula Almeida, ministrou a palestra “Fundos 

de Previdências Próprios: Os Desafios do 

Equilíbrio Financeiro e Atuarial” e repassou para 

os coordenadores previdenciários presentes a 

experiência da Autarquia na implementação da 

segregação de massas, quando foi criado o 

Reciprev. 

 

Finalizando o segundo dia,o palestrante e 
presidente do Caruaruprev, Ozório Chalegre, 
discorreu sobre o tema: Conselhos Municipais de 
Previdência e Democratização da Gestão. “Os 
conselhos são fortes aliados no controle, 
democratização e transparência da gestão”, 
destacou o palestrante. Eles são responsáveis pela 
fiscalização, normatização e deliberação. Dai a 
importânciada participação dos conselhos nos 
encontros , conferências e outros mecanismos de 
capacitação, informação e formação. A 
capacitação dos conselheiros é fundamental para 
que as deliberações sejam profícuas e com isso, 
segurados, aposentados e pensionistas sejam de 
fato representados e possam ter acesso as 
informações relativas a previdência. 



 
A manhã do terceiro dia começou com a palestra 
da Dra. ThaysRettore, representante da Secretaria 
de Segurança e Saúde no Trabalho/SEGAD, sobre 
o tema Perícia Médica nos RPPS. 
 

 
No fechamento do ciclo das palestras, um Painel 
de Investimentos foi apresentado pelos 
Representantes dos Patrocinadores sobre o 
“Panorama da Atual Conjuntura Econômica do 
Brasil x RPPS”. 
 

Terminou na tarde no dia, 13 de agosto, a 9ª 

edição do Encontro Estadual de RPPS e do 1º 

Seminário Municipal de Previdência do 

TRIUNFOPREV. Consolidado, em clima 

participativo e de plena satisfação, o evento 

deixou sementes de bom frutos, mediante 

intercâmbio positivo no que se refere a troca de 

conhecimentos e experiências entre os 

participantes e representantes dos Institutos de 

Previdência do Estado. 

No pronunciamento final a presidente da APEPP, 

Célia Verônica, agradeceu a presença de todos, e 

falou da positividade da parceria com o 

TRIUNFOPREV e da importância dos temas 

abordados no encontroe, finalizou com ainformação 

de que o 10º Encontro Estadual de Previdência Própria 

será realizado na Cidade de Pesqueira. 

Em seguida a Presidente do TRIUNFOPREV deixou 
registrado seu mais sincero agradecimento as 
equipes da ANEPREM E APEPP, pela realização do 
evento, ao qual  o TRIUNFOPREV sentiu-se muito 
honrado de apoiar. Agradeceu, também, aos 
gestores, conselheiros, patrocinadores, a UVP e a 
AMUPE e a mestra de cerimonial Diana Rodrigues, 
que fugindo as regras protocolaresdeu um show 
de cultura, simpatia, alegria e acolhimento. Por 
fim agradeceua Prefeitura Municipal de Triunfo, 
na pessoa do Prefeito Luciano Bonfim, a Câmara 
Municipal de Triunfo e em especial a equipe do 
TRIUNFOPREV (servidores, conselheiros e comitê 
de investimentos) que compreenderam a 
importância do evento e procuraram se engajar e 
participar ao máximo, pelo que esperamos colher 
os frutos de todo conhecimento que nos foi 
repassado. 

 

 

 

Em seguida houve sorteio de brindes pelos 
patrocinadores e distribuição de rosas com os 
gestores dos RPPS. 

 



 
 

 

 

Lindas lembranças, degustação de produtos 
locais foram oferecidas pelo TRIUNFOPREV 
aos palestrantes. 

 

 

 

A eleição da nova diretoria ocorreu no final do 

evento para o biênio 2015-2017. Foram eleitos 

novos membros da Diretoria Executiva, dos 

Conselhos de Administração e Fiscal.  

 

 
 
A Presidente eleita foi Maria LúciadoTriunfoprev, 

Vice-Presidente: Dr. Osório - Caruaruprev, 

Secretária: Célia - Caboprev, segundo Secretário: 

Adilson - Vicenciaprevi e Tesoureiro: Marcelo 

Marçal - Garanhunsprev. 

 

“Fico muito honrada em ter sido eleita 

Presidente da Associação Pernambucana 

de Previdência Pública - APEPP e ainda 

mais feliz, por ser, pela primeira vez, um 

representante do sertão a ocupar este 

cargo. Isto mostra o reconhecimento do 

nosso trabalho desenvolvido no 

TRIUNFOPREV” completou a nova 

presidente. 

 

FALE COM O TRIUNFOPREV 

Por telefone: (87) 3846-1667 

Por email: triunfoprev@gmail.com 

Pessoalmente:Av. José Veríssimo dos Santos, 247 

Bairro Guanabara – Triunfo-PE. 

De segunda a sexta-feira no horário de 7 às 13 horas.
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