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ATA DE REUNIÃO 
 

 

COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO  

 

 

RPPS 

 

Data e Horário: 01/06/2021- 15h às 16h40 

Local: via Microsoft Teams     

 

Pauta: Adoção de ações necessárias ao atendimento de demandas do Pró-Gestão, criação 

de grupos de trabalho para melhoria no atendimento aos entes federativos. 

 

Memória da reunião: Verificada a presença dos membros relacionados ao final desta 

ata, o Presidente da Comissão do Pró-Gestão RPPS (Sr. Miguel Chaves) agradeceu a 

presença de todos os membros e deu início apresentando os novos integrantes da 

Comissão, representantes da ATRICON, Eduardo Albuquerque e Sara Maria Rufino, 

Auditores do Tribunal de Contas da Paraíba. Na oportunidade informou que os 

representantes do Tribunal de Contas do Mato Grosso, Karísia e Eduardo comunicaram 

seu afastamento da Comissão por questões pessoais e de demandas no Tribunal. Miguel 

solicitou ao Hélio e aos novos membros Sara e Eduardo que auxiliem na indicação dos 

substitutos, destacando a importância do trabalho desenvolvido na Comissão pelos 

colegas de Mato Grosso e do Espírito Santo que contribuíram muito para o 

enriquecimento do trabalho realizado pela Comissão. Miguel fez breve explanação sobre 

o programa no intuito de posicionar os novos colegas, destacando a importância desse 

projeto que trará grandes benefícios aos RPPS. Comentou que o Pró-Gestão ficou um 

pouco de lado por conta da necessidade de dedicação ao Manual da Certificação 

Profissional e agora que o manual foi aprovado é preciso retomar a ideia lançada em 

dezembro de 2020 sobre a criação de grupos de trabalho dentro da comissão para sanear 



possíveis inconsistências, assim como aprimorar o manual do Pró-Gestão de modo a 

facilitar ao máximo para o ente federativo. Contextualizada a necessidade da criação dos 

grupos para melhor esclarecer os entes da importância do Pró-Gestão e auxiliá-los na 

conquista da certificação, Miguel iniciou a formação dos grupos, informando que não 

integrará os grupos, porém contribuirá com todos e que os grupos ficarão sob a 

coordenação do representante da SPREV. Os grupos ficaram assim distribuídos, 

observado que a qualquer momento outros membros poderão agregar os grupos: Grupo 

1- Irá tratar da construção de roteiro com passo a passo da adesão do ente até sua 

certificação no Pró-Gestão. O material deverá agregar o manual e será idealizado a partir 

do modelo criado pela ASSIMPASC. O GT1 – passo a passo adesão à certificação no 

Pró-Gestão será composto pela Claudia-ASSIMPASC, Daniela ManausPREV e Márcia-

SPREV. Grupo 2 - será responsável pela revisão do Regimento Interno da Comissão que 

deve incluir entre outras competências, a alteração do nome da Comissão para referenciar 

as novas competências relacionadas à certificação profissional conforme PT 9.907/2020 

e o novo quantitativo de membros da comissão. O GT2- Revisão do Regimento Interno 

será composto pela Sara -TCE-PB, Rejane - Estado de Rondônia, Helio-SPREV e 

Luciano - SPREV. Grupo 3 - Perguntas e Respostas do Manual de Certificação. Foi 

identificada a necessidade de melhorar o material disponível no portal que se encontra 

apenas com perguntas e respostas relacionadas a PT 9907. É importante remontar o 

material com os vários questionamentos que vem sendo recebidos no e-mail do Pró-

Gestão. Esse grupo será trabalhado internamente com Miguel e Márcia por serem 

responsáveis pelas respostas aos e-mails e durante a construção, o material será 

compartilhado com todo o grupo que poderá apresentará suas sugestões. Grupo 4 - Irá 

tratar da revisão do Manual do Pró-Gestão que deverá ficar para o final dos trabalhos dos 

outros grupos. Comporão o GT4: Hélio-SPREV, Claudia-ASSIMPASC, Renan-

Previmpa-RS, Márcia-SPREV, Eduardo-TCE-PB. A sugestão para início dos trabalhos 

desse grupo é agosto ou setembro/2021. Grupo 4.1- irá tratar das exigências da ALM para 

os níveis II, III e IV. O GT4.1 será composto por Julio-SPREV, Claudia-ASSIMPASC, 

Luciano-SPREV e RenanPrevimpa-RS. 

 

 Considerações finais:  

Miguel finalizou reforçando que qualquer membro que queira agregar os grupos, esses 

permanecem abertos a todos. 

 



 Encerramento: Não havendo mais pronunciamento, deu por encerrada a reunião, 

agradecendo a presença de todos. 

 

Em, 01 de junho de 2021. 

 

Márcia Lúcia Paes Caldas 

Secretária 

Participaram desta reunião: 

Miguel Antônio Fernandes Chaves-SPREV, Hélio Carneiro Fernandes-SPREV, Márcia 

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

Santos-SPREV, Daniela Corrêa Benayon-Manaus Previdência, Claudia Fernanda Iten-

ASSIMPASC, Renan Aguiar-PREVIMPA-Porto Alegre-RS, Luciene Pereira Rabha -

AEPREMERJ, Sara Marai Rufino de Souza-TCE-PB, Eduardo Ferreira Albuquerque-

TCE-PB e Maria Rejane Sampaio dos Santos vieira-Estado de Rondônia. 

 


