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Pauta:  a) Apresentação dos membros, considerando a nova composição da Comissão, conforme Portaria 
2503, 18 de março de 2022; 

b) Atualizar os novos membros da Comissão sobre os últimos trabalhos da Comissão; 

c) Cronograma de Reuniões da Comissão; 

d) Situação atual do credenciamento das entidades da Certificação Profissional; 

e) Proposta de Atividades para 2022; 

f) Avisos Gerais. 

 

Memória da reunião: O presidente da Comissão Miguel Chaves iniciou a reunião dando as boas-vindas aos 

novos membros pedindo a todos que se apresentem e coloquem suas expectativas em relação ao projeto. Feitas 

todas as apresentações, o Allex Rodrigues, Subsecretário acessou a plataforma para dar as boas-vindas aos 

novos integrantes, saudar os antigos e destacou a importância do projeto e da participação de cada um na 

Comissão que agora agrega mais responsabilidades com a certificação profissional. Seguindo a pauta Miguel 

colocou em votação a recondução da servidora da SPREV Márcia, como Secretária Executiva da Comissão 

para o próximo biênio, sendo aprovado por unanimidade. Prosseguindo Miguel explanou sobre o termo de 

confidencialidade que cada membro da Comissão deve assinar e enviar para acervo da Comissão no intuito 

de resguardar as informações confidenciais relacionadas ao sigilo comercial das entidades certificadoras que 

são transitadas na comissão. Márcia irá enviar o arquivo para todos os membros que está como anexo do 

Regimento Interno aprovado em 23 de março de 2022.  O documento ficará com acesso restrito juntamente 

ao processo que trata da nomeação da Comissão. Continuando, Miguel posicionou os membros acerca dos 

trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela Comissão atualmente, tais como atualização do Regimento 

Interno, nova versão do Manual do Pró-Gestão, criação do Perguntas e Respostas da Certificação, além do 

processo em andamento de entidade interessada em atuar como certificadora na certificação dos profissionais 



de RPPS. Os novos membros foram convidados a participarem da sala de webconferência como visitantes 

para irem se ambientando e o Miguel sugeriu fazer uma apresentação interna dos dois projetos para facilitar 

os entendimentos. Continuando a pauta Miguel falou sobre as reuniões ordinárias que conforme regimento 

são realizadas preferencialmente antecedendo o CONAPREV e informou que dia dez de agosto está prevista 

reunião do conselho em Vitória-ES e fica a sugestão de realização da próxima reunião ordinária da Comissão 

no dia 09/08, esclarecendo que fica a critério da Comissão definir sobre as datas e locais das reuniões 

ordinárias. A reunião seguinte programada para setembro, ainda não está com data definida. Quanto as 

reuniões extraordinárias, Miguel informou que deverá ocorrer uma próxima reunião presencial para 

deliberação acerca da Fundação Vanzolini que deve encaminhar novos documentos conforme notificação 

enviada, além da análise da documentação que foi anunciada, será enviada pela ABIPEM candidata a 

certificadora profissional. Quanto ao credenciamento da ABIPEM, o Daniel Boccardo, representante da 

APEPREM questionou acerca do seu impedimento considerando que faz parte da diretoria da ABIPEM. 

Miguel esclareceu que essa questão está regulamentada no Regimento interno e que nesse caso, o Daniel pode 

se declarar impedido de votar e deliberar por tratar-se de conflito de interesses. Miguel informou que Marcia 

irá agendar reunião com as entidades já certificadas do certificado Institucional para apresentar as alterações 

ocorridas na versão 3.3 do manual, além de ratificar a importância de cumprimento dos prazos de envio das 

certificações e auditorias, que hoje tem o fluxo no cadprev. Seguindo para o próximo item, o Miguel colocou 

em pauta a proposta de grupos de trabalho para estudo acerca do cumprimento das ações pelos entes que não 

possuem autarquia, mas são órgãos internos, conforme sugerido pelo Daniel Ribeiro durante a reunião do 

CONAPREV ocorrida em Maceió nos dias 10 e 11 de fevereiro, deixando claro que as novas adequações que 

por ventura venham a ser propostas não podem prejudicar o objetivo principal do programa. O Daniel Ribeiro 

colocou a sua dificuldade e de outros entes que pretendem atingir níveis mais avançados e esbarram em 

exigências inviáveis de cumprimento e concordou que a adequação ou substituição de algumas ações que 

viabilizem o alcance do nível IV não podem prejudicar o objetivo do programa que trata da implantação de 

boas práticas de gestão que visem a profissionalização dos RPPS. Farão parte desse grupo de trabalho, o 

Daniel Ribeiro de Salvador que propôs estudo para que se encontre a forma de como essas exigências podem 

ser alteradas sem que comprometa a governança, o controle social e a transparência, a ideia não é flexibilizar 

ou facilitar, mas buscar meios de viabilizar o atendimento das ações. Miguel esclareceu que a versão 3.3 já 

evoluiu bastante facilitando o atingimento das ações que viabilizem o alcance do nível IV. A Sara se propôs a 

participar desse grupo além do Daniel Boccardo, e Marcos que ratificou a importância de haver um diagnóstico 

a partir de pesquisa realizada diretamente com os entes, a Daniela frisou que já foi feita pesquisa por meio de 

ofícios encaminhados a mais de 380 entes e que o retorno foi apenas em torno de 21, portanto uma pesquisa 

mais objetiva na forma proposta pelo marcos seria mais viável. A Simone também se prontificou a colaborar 

no grupo na medida do possível esclarecendo que ainda se encontra em fase de adaptação no PREVIMPA. 

Outro grupo que o Miguel entendeu importante é um grupo que trate do cumprimento das ações para os órgãos 

de porte especial e grande porte que tem muita dificuldade para atingir níveis mais avançados. Daniel Ribeiro 

sugeriu que fosse apenas um grupo e o Miguel esclareceu que o ideal é que se crie grupos pequenos para 



facilitar as discussões que depois seriam levadas à consideração de toda a Comissão. No grupo dos portes 

especiais, fica a Simone, Daniel Kravetz, Daniel Ribeiro, ficando claro que a qualquer momento outros 

membros poderão integrar qualquer um dos grupos, que inclusive deverá contar com a participação de membro 

da SPREV. Miguel deu continuidade à pauta destacando a importância de ser programar visitas as entidades 

certificadoras em uma ação futura, pois esse acompanhamento dos trabalhos que vem sendo realizado pelas 

certificadoras é extremamente importante, haja vista que em ocasiões passadas algumas situações errôneas 

foram identificadas e foi necessária a intervenção da Comissão para correção. Essa ação é secundária mas 

deve ser lembrada em data futura. Miguel concluiu a pauta informando que houve deliberação passada acerca 

da criação de apostila de estudos para auxílio aos entes, iniciando pelo nível básico e abriu para os membros 

que gostariam de ser voluntários para o grupo de criação da apostila, Marcos se voluntariou, Daniela, Daniel 

Ribeiro e Silvana. Miguel assim como em outros grupos não se inseriu em nenhum, mas reafirmou que irá 

colaborar com todos. 

 

Considerações finais:    

 Encerramento: Miguel abriu a palavra para que todos fizessem as considerações finais e a Silvana pontuou 

a importância de incentivar os entes para certificação institucional. Miguel concordou e citou todos os 

incentivos que a SPREV oferece aos entes que certificam pela importância que tem o projeto, além da 

vantagem de ser certificado, tais como o aumento na taxa de administração, melhoria no posicionamento do 

ISP no indicador de transparência e gestão, além de ser considerado investidor qualificado ou profissional. 

Não havendo mais pronunciamento, deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. 

 

Brasília-DF, 14 de abril de 2022 

 

 

Márcia Lúcia Paes Caldas 

Secretária Executiva 

 

Participaram desta reunião: Miguel Antônio Fernandes Chaves, Hélio Carneiro Fernandes-MTP, Márcia Lúcia 

Paes Caldas-SPREV, Luciano Marques Silva-SPREV, Julio Romeu Maciel dos Santos-SPREV, Gustavo 

Lopes Sinay Neves-SPREV, Daniel Ribeiro Salvador-BA, Daniel Leandro Boccardo-APEPREM, Maria 

Silvana Frigo- APEPREV, Daniel Karvetz-PARANAPREVIDENCIA,Sara Maria Rufino de Sousa- TCE-PB 

Marcos Ferreira Silva TCE-RJ, Daniela Cristina Benayoon-Manaus Previdência, Simone Custódio 

PREVIMPA, Renato Lhamas- Maranhão Previdência, Gilvan Silva Goiás Previdência 

 

 

     


