
  
Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina 

1 
 

 

PLANO DE TRABALHO PARA EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 2021 

O Programa de Educação Previdenciária (PEP) será  desenvolvido pela CAAPSML e tem objetivo 

de divulgar informações e orientações acerca da previdência social para os segurados (servidores 

públicos aposentados) e seus dependentes. 

O que se pretende: 

• Ampliar o nível de conhecimento dos trabalhadores da RPPS e seus segurados sobre assuntos 

previdenciários. 

• Redução de riscos para a gestão do RPPS no Município; 

• Ampliação do controle social; 

• Inclusão de temas previdenciários nos diálogos sociais; 

• Auxiliar cidadãos a compreender e a exercer seus direitos. 

  

AÇÕES 

Entre as ações desenvolvidas pelo PEP, destacam-se: 

• Capacitação: cursos presenciais e online para servidores, conselheiros e colaboradores; 

• Orientação e Informação: atendimento individual do segurado, realizado na sede da 

CAAPSML, presencial, por telefone ou online; 

• Palestras e oficinas:  abordando temas sobre a Previdência Social , a ser realizada em parceria 

com outros órgãos e ou entidades da sociedade civil organizada, presencial ou online; 

• Programas de Mídia: disseminação das informações previdenciárias em programas de rádio ou 

televisão, em jornais, revistas e nas redes sociais. 

  

PUBLICAÇÕES, COM REFERENDO DOS CONSELHOS 

• Cartilha sobre a Previdência Social do Município, atualizado e publicado no site; 

• Manuais – sobre os procedimentos e fluxos, elaborados e publicados no site; 

• Relatórios e certidões publicados no site 

 

 CONTATOS 

Fale conosco 

E-mail :caapsml@londrina.pr.gov.br 

Telefone: (43)3376-2511 
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CRONOGRAMA 

DATA HORÁRIO TIPO DE AÇÃO RESPONSÁVEL PÚBLICO 

14/07 13 horas – 

15 horas 

Palestra “ Importância do 

Controle Interno e Controle 

Social” para boa gestão do RPPS 

Marcelo 

Carocia 

Servidores da 

RPPS 

28/07 14 horas Palestra “Previdência no setor 

Público do município de 

Londrina e o regime Próprio de 

Previdência Social – RPPS” 

Paulo Cesar Segurados e 

Público em geral 

25/08 14 horas Disponibilização do vídeo: 

Mudanças na legislação 

previdenciária do Município: Lei 

13.192/2020 

Paulo Cesar Segurados e 

Público em geral 

08/09 14 horas Boa gestão dos recursos e a 

Sustentabilidade do RPPS de 

Londrina 

 

Paulo Cesar 

Segurados 

22/09 14 horas A importância do Controle Social 

para boa gestão do RPPS 

Marcelo 

Carocia 

Segurados e 

público em geral 

24/10 09 horas Audiência Pública Luiz Nicacio Segurados 

Entidades  e 

Público em geral 

27/10 14 horas Oficina: planejar a gestão do 

benefício é fundamental 

Paulo Cesar e 

Neusa Tiba 

Segurados 

10/11 14 horas Palestra – “Alerta sobre os 

empréstimos consignados 

PROCON Segurados 

12/11 09 horas Debate “Os novos rumos da 

Previdência Social para 

servidores públicos do Município 

de Londrina 

Aniversário da CAAPSML 

Luiz Nicacio e 

convidados 

Segurados, 

convidados, 

Entidades e 

público em geral 

 

CURSOS NESTA ÁREA, COM CERTIFICAÇÃO, ON-LINE, disponível ao público: 

ACESSE O SITE : https://www.escolavirtual.gov.br/curso/206  

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/206

