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Ata Assembléia Ordinária do DAPIBGE de 31/ Janeiro/2019 
  

Mesa:  Benedito  e Irene 
 
Pauta:  
   
1. GDIBGE; 
2. Retirada da GDIBGE de alguns pensionistas que perderam a paridade; 
3. Palestra da Dr. Sara Nigri Goldman – “Protagonismo dos Idosos e aposentados na luta por 

seus direitos na conjuntura atual”.      
4. Estatuto; 
5. Acompanhamento do processo da incorporação pelo associado; 
6. Nova ação do PSS sobre o abono de férias; 
7. Ocupação das instalações das  salas adquiridas recentemente; 

 
         Benedito  iniciou a assembléia explicando que alguns pensionistas perderam a paridade e que o 
Dr. Rodrigo, do escritório CMO,  estava presente a pedido do DAP para poder explicar o que esta 
acontecendo.    
        Em seguida o Dr. Rodrigo explicou que quem era pensionista  até 2003, não há problema , a 
paridade está garantida, ou seja, assim como seus os instituidores, os 40 pontos da GDIBGE está sendo 
depositado.  
        A partir de 2003, ocorreram algumas emendas constitucionais  que alteraram  a previdência dos 
servidores e uma delas é com relação a paridade dos pensionistas.  A partir de 2003  o  pensionista para 
ter a paridade, o seu instituidor deverá preencher os seguintes requisitos: 
   
   1 – ter ingressado no serviço publico até dezembro de 98;  
   2 – ter 35 anos de contribuição ao falecer, se for homem, e 30 anos, se for mulher; 
   3 – ter 25 anos, ao falecer,  de serviço publico; e, 15 anos de carreira; e 5 anos no cargo em que se 
aposentou; e 
   4 – ter, quando faleceu, a idade mínima resultante do art. 40. 
      Dr. Rodrigo acrescentou que os 4 requisitos acima devem ser todos preenchidos  e só 
desarquivando  o processo de aposentadoria no IBGE, é que é possível saber se o pensionista tem ou 
não a paridade.     
      Os pensionistas após 2003,  que não estão recebendo a incorporação dos 40 pontos,  deverão então 
buscar junto ao RH do IBGE  a certidão de aposentadoria para que o escritório então possa avaliar e dar 
entrada no processo.   
      Dr. Rodrigo acrescentou que os aposentados mais recentes já trazem no D.O. a norma em que se 
aposentam, o que facilita o trabalho. 
      Em seguida Benedito passou a palavra para a Dr. Sara Nigri que ministrou a palestra: Protagonismo 
dos Idosos e aposentados na luta por seus direitos na conjuntura atual. 
     Dando prosseguimento a pauta da assembléia, Benedito enfatizou a ausência de dados cadastrais 
dos associados no nosso banco de dados, o que demanda um trabalho grande  quando, por exemplo,  a 
justiça solicita alguma informação, ou mesmo assinatura do associado...  A nossa ação é uma das 
maiores que o governo enfrenta e nessa luta que estamos travando, ter em mãos todas as informações 
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para fornecer o mais rápido possível , e de suma importância. Se não tivermos, algum dado, ou  onde 
localizar a pessoa, para que nos forneça seus dados corretamente, o processo atrasa, e pode até ser 
perdido em função da falta de informação. 
      Reforçou também a importância de fazer a consignação. Temos hoje no banco aproximadamente 
9500 associados  e desse só 6400 com consignação.  A consignação da mensalidade no contracheque é 
a maneira mais rápida  de fazer a comprovação junto a justiça do vinculo do associado com o DAP, além 
de que precisamos também pagar a despesa de funcionamento da estrutura do DAP.       
     Benedito colocou que em breve será disponibilizado no site para que o associado consulte e enviem 
questionamentos e sugestões, o novo Estatuto, que passara a vigorar a partir das próximas eleições da 
nova diretoria e dos novos Conselhos.  Após essa etapa, será feita a votação do novo Estatuto em uma 
Assembléia Geral  Extraordinária. 
     Benedito frisou a importância de que cada associado acompanhe o seu processo no site da Justiça 
Federal do Rio de Janeiro.  O Dap e o escritório não têm pessoas suficientes para acompanhar os 7000 
processos.  No site do DAP, clicando na aba: Links, disponibilizamos os 2 acessos ao site da Justiça, e 
descrevemos o passo a passo no retângulo : Duvidas Freqüentes. 
     Dando prosseguimento, Benedito explicou que as novas salas serão  ocupadas com atividades para 
os associados além de alocar os trabalhos da diretoria, ficando livre todo o espaço dos 2 salões para  
confraternizações e as assembléias.  
     Prosseguindo com a pauta , o Dr. Helio e o Dr. Hevandro  explicaram a nova ação do DAP: PSS 
cobrado sobre o Abono de férias, que contempla os 5 últimos anos de 2014 ate 2018, e que estão 
disponibilizando no site do DAP os procedimentos que serão adotados para a coleta dos documentos e 
o preenchimento dos dados pessoais na procuração e no contrato. 
    Em seguida Benedito encerrou a assembléia e Guilhermina prosseguiu com as atividades sociais.   


